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Abstract 

This essay will explore Gustav Mahler’s treatment of time and space in his First Symphony by 

processing his experiences and memories into the music. In the music analysis, I will argue for 

and categorize the use of breakthrough as Mahler’s attempt to use his music as a key to create 

“another world” beyond the irreversible time and space. At the same time as he in a reflexive and 

retrospective point of view tries reveal a relationship between the past and the present that has 

not been covered by the obscurity of experience.   
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…Ty förr måste människans boning och ordning 

    Gå förlorade, och hennes dag 

    Förvanskas, innan en sådan 

    Skulle glömma sitt ursprung 

    Och ungdomens rena stämma…  
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Inledning 
 

I närmandet av Gustav Mahler och hans säregna musik är det till stor del viktigt att förstå hans 

personliga relation till musiken. För Natalie Bauer-Lechner berättade Mahler i juli 1893 att 

kreativitet och erfarenhet var för honom så intimt sammankopplade att om livet vore en dans på 

rosor så skulle han inte längre ha något av värde att skriva om.1 Därtill att begreppet symfoni för 

Mahler betyder att utifrån vad tekniken tillåter konstruera en annan värld.2 Till Max Marschalk 

lägger Mahler även till, en annan värld där vi inte längre faller in under tid och rum.3 

Mahlers egna påståenden anger några viktiga aspekter. Dels en att det finns en problematik i 

närmandet till absolut musik då musiken hänvisar någon slags, om än väldigt oklar och abstrakt, 

programidé då det omöjligen går att separera Mahler från hans konst. Därtill att Mahler genom 

musikens alla tillåtna medel, utifrån minnen och erfarenheter försöker konstruera en ”annan 

värld” bortom tid och rum. Om vi antar att strävan i Mahlers verk var att utifrån sina egna 

erfarenheter och minnen retrospektivt konstruera en musikalisk värld bortom tid och rum, borde 

det förslagsvis ge oss möjligheten att tänka att det Mahler ville göra med sin musik var frigöra 

sig från den linjära tidslinjen i den mänskliga tillvaron, detta genom att uttrycka det som blivit 

undanträngt av erfarenheten för att frilägga en annan relation mellan det förflutna och nuet. I 

första symfonin gör sig dessa utsagor extra påminda. 

Denna uppsats blir därmed ett försök att, med avstamp från Mahlers ord, uppväxt och teoretiska 

perspektiv frambringa en tolkning i hur Mahler arbetar med erfarna minnen i sin första symfoni 

till vilken han med sitt musikaliska uttryck ger en bearbetning, samt en frigörelse från sin barn- 

och ungdom.  

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen av Mahlers första symfoni genom att analysera 

den med utgångspunkten att den genom genombrottets karaktär symboliserar musikens logiska 

upphävande som öppnar världen till det förgångna och tonsätter erfarenheten av de minnen han 

inte kan sätta ord på. Jag kommer också argumentera för hur det likt litteraturens autofiktion blir 

en bearbetning, eller sorgeprocess av hans förflutna för att väcka insikt i sitt vuxna jag. Därmed 

måste vi ställa oss tre frågor, som på ett eller annat sätt hör ihop: Hur porträtterar han sina 

erfarenheter? Det vill säga ett försök att påvisa att han gör det. Om det på något sätt i musiken 

 
1 Natalie Bauer-Lechner, Recollections of Gustav Mahler, English translation and annotations by Faber Music Ltd (1980), sid.30 
2 Bauer-Lechner, Recollections of Gustav Mahler, sid.40 
3 Jens Malte Fischer, Gustav Mahler, Yale University Press, översättning Stewart Spencer (2011), sid.152 
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går att härleda teman, motiv eller fraser och applicera de på Mahlers barn- och ungdom. Den 

andra frågan blir därmed: Hur Mahler genom musiken skapar en annan värld, bortom vår världs 

tid och rum? För att slutligen komma till ett resultat i hur första symfonin, med teknikens alla 

medel, blir ett sorgearbete att frigöra sig från en tid som flytt. 

 

Tidigare forskning, litteratur och källor 

 

Efter nazismens fall började intresset för Mahler att stiga på nytt då hans musik inte längre var 

förbjuden. Några år senare i firandet av vad som skulle vara Mahlers 100-årsdag 1960, ökade 

intresset enormt. Theodor Adorno skrev sin bok Mahler en musikalisk fysionomi som blev ett 

genombrott för forskningen och framhävde Mahlers mångsidiga uttryck. Framför allt ökade 

intresset för lyssnandet, inte minst i och med Leonard Bernsteins interpretationer. På 70-talet 

publicerades den än idag mest heltäckande biografin om Mahler, Henry-Louis de La Granges 

verk Gustav Mahler som bearbetar hela Mahlers liv i fyra volymer. Därtill, mellan 60- och 80-

talet publicerades Donald Mitchells musikanalytiska böcker, där han kartlägger och diskuterar 

Mahlers olika musikstyckens tillblivelse. Sedan dess har intresset för Mahler fortsatt.  

Forskningsläget om Mahler är idag välstuderat och väl utarbetat i allt från det filosofiska, 

biografiska till det musikanalytiska. Jag finner dock en problematik i att dessa analyser till en 

viss del blir bristfälliga i att vissa lämnar ute det teoretiska medan andra utelämnar det 

musikanalytiska. En stor del av Mahlerforskningen berör idag inte ens musiken utan vill istället 

besvara frågor om hans identitet och det judiska arvet. Min studie utgår huvudsakligen från 

Constantin Floros och Theodor Adorno. Floros skrev det strukturanalytiska verket Gustav 

Mahler: The Symphonies (1994), vilket är ett omfattande och djupgående verk i det musikaliskt 

analytiska, men han utelämnar en del biografisk relevans likaså det filosofiska som nästan 

utelämnas helt. Theodor Adorno tillhör inte dagens forskning men har med boken Mahler - en 

musikalisk fysionomi (1960) till stor del lagt grunden för modern tids estetiska tolkningar av 

Mahlers uttryck och blir därmed relevant. I hans fall blir det musikanalytiska och biografiska 

istället överskuggat av filosofiska utsagor. Först i den mer uppdaterade forskningen från Thomas 

Peattie, James Buhler och Julian Johnson har det tillämpats mer allomfattande metoder som 

sammankopplar det musikanalytiska och teoretiska, men det saknas även här en del i det 

biografiska. Mitt tillvägagångssätt för att svara på mina frågeställningar har därmed tvingats till 

många olika ytterkanter i den mångsidiga mahlerforskningen.  

Det har genom åren som gått sedan Mahlers död, i synnerhet under 1960-talet, författats en 

omfattande mängd biografier om honom. Jag har därmed valt att i den biografiska delen utgå, 
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som primär litteratur, från Jens Malte Fischers allomfattande bok Gustav Mahler (2011)4, där jag 

valt att fokusera på den första fjärdedelen som bearbetar Mahlers barndom/ungdom fram tills 

första symfonin. De källor jag använt mig av för ett mer personligt porträtt av Gustav Mahler 

tillhör inte dagens forskningsläge men har beskvits som fackelbärare i bevittandet av Mahler5. 

Dessa är Natalie Bauer-Lechner bok Recollections of Gustav Mahler (1923) som genom sin nära 

vänskap och brevväxlingar inger en djup förståelse av hans konstnärskap. Därtill också Bruno 

Walters memoarbok Gustav Mahler (1936)6 som ger en inblick i hur Mahler var som både 

person, tänkare och konstnär. Vad det gäller Bauer-Lechner, Bruno Walter och även Alma 

Mahler - Gustav hustru - som förekommer i uppsatsen finns det en del källkritik att se över. Alla 

dessa tre var på ett sätt närstående Gustav Mahler. Därmed finns risker för jäv, förskönande 

beskrivningar av Gustav Mahler eller i värsta fall rena påhitt. Anledningen att jag har valt att ha 

med dessa är trots allt deras relationer med Gustav. Genom deras direkta samtal och 

brevväxlingar, fristående från varandra, ges en bra överensstämmande bild av hur Gustav Mahler 

var som person. Därtill förkommer de frekvent som källor i den andra litteraturen. Jag har 

därmed valt att vända mig till huvudkällan istället för sekundär litteratur.  

Uppsatsen teoretiska del grundar sig först och främst i Theodor Adornos7 läsning och analyser av 

Mahler, som benämnts som ett landmärke i Mahlerforskningen.8 Då den större delen av senare 

publikationer om kompositören inte obesvärat kunnat frångå Adornos perspektiv, utan har 

tvingats arbetat utifrån Adorno blir det min huvudkälla. Som sekundär litteratur har däribland 

tagit hjälp av Thomas Peattie som i “The Expansion of Symphonic Space in Mahler’s First 

Symphony” (2011)9 inger en förståelse i hur Mahler i musiken skapar symfoniska rum. För att 

bättre förstå de tidsliga och litterära aspekterna har jag använt mig av Julian Johsons två texter 

”Mahlers Voices” (2009)10 och Rehearing Lost time” (2014)11, likaså James Buhlers analys 

”’Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler’s First Symphony” (1996)12 om 

brottet mot den linjära tiden som en kritik av sonatformen.  

 
4 Jens Malte Fischer, Gustav Mahler, Yale University Press, översättning Stewart Spencer (2011) 
5 Leon Botstein, “Second Thoughts: The Genre of  Biography and Natalie Bauer-Lechner as Witness”, The Musical Quartely, 
Spring 2014, Vol. 97, No.1 (Spring 2014), sid.5 
6 Bruno Walter, Gustav Mahler, Dover Publications, INC. Mineola, New York (2013), översättning James Galston 
7 Theodor W. Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, översättning Sven-Olov Wallenstein, Bokförlaget Faethon (2019) 
8 John J. Sheinbaum, Adorno’s Mahler and the Timbral Outsider, Journal of the Royal Musical Association , 2006, Vol. 131, No. 

1 (2006), sid.38 
9 Thomas Peattie, “The Expansion of Symphonic Space in Mahler’s First Symphony”, Journal of the Royal Musical Association , 

2011, Vol. 136, No. 1 (2011) 
10 Julian Johnson, Mahler's Voices, Expression and Irony in the Songs and Symphonies, Oxford University Press USA - OSO 

(2009-04-17) 
11 Julian Johnson, “Rehearing Lost Time: Proust and Mahler”, Romance Studies, Volume 32 (2014) 
12 Buhler, James. “‘Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony.” 19th-Century Music, vol. 20, no. 
2, 1996, 
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I uppsatsens musikanalytiska del där musiken ligger i fokus utgår jag från Constantin Floros 

mastodontverk: Gustav Mahler: The Symphonies13, där han ger kommentarer och grundliga 

analyser av samtliga Mahlers symfonier och där jag kommer hålla mig till första symfonin.  

 

Teori och Metod 

 

Huvudsakligen består min studie av en musikanalys, som utgår från Floros gedigna 

strukturanalytiska arbete av den första symfonin. För att inte lämna några luckor samt tydliggöra 

de ibland spekulativa utlåtanden Floros gör har jag använt mig av Fischers biografi. Genom att 

bättre förstå Mahler som person kommer vi också närmare musiken. Det blir framför allt mer 

lättförståeligt att ta del av Floros tolkningar. Därtill krävs det för att kunna ge svar på min 

frågeställning en teoretiskt utgångspunkt. Jag har då använt mig av Adorno, Peattie, Buhler och 

Johnson. 

För att musikanalysen ska få sin fulla relevans kommer jag därmed använda mig biografiskt, 

filosofisk/teoretiskt och konkret musikaliskt material. En sådan metod kallas hermeneutisk 

musikanalys, som vars syfte är att framlägga betydelsen ur delarna av helheten för att möjliggöra 

en mer heltäckande tolkning av ett verk, i det här fallet Mahlers första symfoni. Essensen av 

hermeneutiken ligger i att de individuella delarna inte upplöses i helheten eller strukturen, de 

består. Förvisso i en underordnad position men förblir av ett hermeneutiskt intresse för att förstå 

helheten. Detta måste förstås som en kvantitativ process av lagbundna och jämförbara till synes 

överensstämmande fakta.14 Argumenten per se är såldes aldrig hypotetiskt framkastade utan 

underbyggs med fakta. Jag argumenterar i min analys att Mahlers barndomsminnen är relevanta 

och appellerar till musiken och Mahlers musikaliska uttryck, vilket jag påvisar i mitt 

framhävandet av det biografiska materialet, som hans uppväxt, i vad som sades om och vad som 

sades av Mahler själv. Följaktligen kunna med all bakgrund i vardera beståndsdel tillämpa en 

intersubjektiv tolkning i hur vi kan förstå verket som helhet. 

För att tydliggöra min analys bör en del begrepp och metoder klargöras. 

Musikanalys är ett begrepp vars syfte är att ge ökad kunskap om musik, traditionellt sätt genom 

att studera den noterade musikaliska strukturen. Således har musikanalysen historiskt uppfyllt sin 

funktion genom att visa ett sammanlagt resultat av strukturanalyser i form av harmoni, rytm, 

tematiskt och motiviskt material etc. På så sätt har det fungerat, för både forskare och musiker, 

som ett viktigt komplement till studier i harmoni, kontrapunkt och instrumentation. Likt många 

 
13 Constantin Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, översättning Vernon Wicker, Scolar Press (1994) 
14 Sven-Eric Liedman, Mellan det triviala och outsägliga, Bokförlaget Daidalos, Göteborg (1998), sid.140 & 141 
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andra begrepp har dess ursprungsprincip vidgats och idag är det vanligt att en musikanalys 

innefattar sociala förhållanden, biografier, estetiska ideal för att nämna några få.15 

I avsnittet ”Mahlers röst” använder jag som grund mig av Theodor Adornos teorier. Hans 

språkbruk och sätt att skriva är över lag inte det lättaste vilket har gjort att jag inte kan tydliggöra 

allt han skriver i detalj. Ett begrepp som likväl behöver klargöras i och med att det genomsyrar 

den första symfonin och denna uppsats är Adornos teoretisering av ordet genombrott, som 

används både musikterminologiskt och bör då bäst förstås som när satsens formella struktur 

exploderar.16 Därtill används genombrott som en filosofisk term, något jag finner avgörande för 

första symfonin som jag i avsnittet ”Mahlers röst” hoppas kunna tydliggöra. 

 

Disposition och material 

 

Dispositionen av studien är uppdelad in i fyra olika avsnitt för att särskilt markera empiriska 

data. Första delen behandlar det bakgrundsöversiktliga som anknyter till uppsatsens resterande 

delar. Denna kontext behandlar det biografiska i Mahlers liv, så som bakgrund och livsfilosofier. 

Andra delen består i en musikteoretisk del, där Mahlers estetiska uttryck kommer behandlas. 

Utifrån det teoretiska perspektivet kommer jag poängtera viktiga begrepp som sedan tydliggörs i 

musikanalysen. Tredje delen är själva huvudavsnittet i uppsatsen, där jag utifrån det material 

som bearbetats gör mina tolkningar av musiken. Slutligen följer en avslutande diskussion av de 

påståenden som gjorts i undersökningen som knyts ihop med reflekterande och slutsats.  

 

Avgränsningar  

 

I och med min teoretiska position och utifrån min frågeställning så har jag i musikanalysen valt 

att fokusera extra mycket på första satsen och finalen. Jag kommer dock inte utelämna den andra 

och tredje då det finns intressant material i musiken som anknyter till Mahlers ungdom, samt att 

de båda, i synnerhet den tredje verkligen betonar Mahlers mångsidiga och tvetydiga uttryck. 

Första satsen och finalen innehåller båda det mahlerska genombrottet som jag i avsnittet Mahlers 

röst kommer bearbeta. Därav min betonade fokus på dessa satser. Den version av symfonin som 

jag i musikanalysen arbetar utifrån är slutgiltiga 1896 års version.  

Jag refererar i texten återkommande gånger till Iglau i och med att det var så staden hette när 

Mahler var ung. Idag heter staden Jihlava och tillhör Tjeckien. 

 
15 Lennart Hall, ”Musikanalys”, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/musikanalys (hämtad 2021-04-12) 

16 Fischer, Gustav Mahler, sid.154 
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Gustav Mahler – En besynnerlig uppväxt 

Redan i inledningen noterade jag svårigheten med det eviga dilemmat att skilja kompositör från 

verk. Mahlers intentioner att komponera de erfarenheter han inte kan sätta ord på blir direkt 

förankrat i hans egna upplevelser. Därmed finner jag det nödvändigt att innan någon som helst 

teoretisk utläggning eller musikanalys påbörjas bör denna uppsats ta sin början i Gustav Mahlers 

egna liv i och med att det var ur sina erfarenheter han motiverade sina kompositioner.  

 

Son till destilleraren Bernhard Mahler och hemmafrun Marie Mahler (född Herrmann) erbjöds 

inget välbärgat liv. Föräldrarnas förhållande beskrev Gustav i ett av många brev till sin vän 

Natalie Bauer-Lechner som ett olyckligt sådant, de var lika missanpassade som eld och vatten, 

där pappan påvisade själva sinnebilden för brutal envishet, medan mamman beskrevs som 

godheten själv.17 Bernhard beskrivs som en man med koleriskt temperament som fick honom att 

gå i konflikt med både samhällsordningen och i synnerhet hushållet där stämningen ofta var 

spänd, fylld med munhugg och vredesutbrott, troligen till den grad att fysiskt våld förekom från 

fadern. I ett samtal mellan Gustav Mahler och självaste Sigmund Freud berättar Mahler att han 

som ung blev så pass skrämd över en särskild våldsam uppgörelse i hemmet att han flydde ut på 

gatan och sprang in i ett positiv som spelade ”Ach, du lieber Augustin”. Något som Mahler i sin 

tur var övertygad om att det var just denna upplevelse som har knutit samman tragedi och 

munterhet i hans medvetande och skapande.18  

Trots föräldrarnas till synes omaka par föddes hela fjorton barn in i familjen. Kanske är det 

någon hemsk form av poetisk rättvisa gentemot kärleken att ett sådant, enligt Mahler, oälskades 

par endast fick behålla sju av dem. Gustav var det andra barnet efter Isidor, som dog endast 

några veckor gammal av en olycka, därefter dog hela sex stycken i barnafödseln. Döden är 

dessvärre svårare än så att överlista ibland och Gustavs unga liv kom att präglas av den. Utöver 

spädbarnen som dog vid födseln så tenderade det att sluta illa för syskonen Mahler. Hans bror 

Ernst som bara var ett par år yngre än Gustav, tillika närmsta vän, dog endast tretton år ung av 

hjärtfel, troligen samma hjärtfel som senare både drabbade modern och Gustav själv. När Ernst 

låg döende i sin säng gjorde Gustav honom sällskap med läsning och samtal, vilket satte sina 

spår. I ett brev från en nittonårig Gustav Mahler till sin vän Josef Steiner avslöjas en del 

kopplingar mellan Ernst bortgång och en tidig opera av Mahler: Herzog Ernst von Schwaben 

påbörjad 1875, samma år som Ernst dog. Troligen inspirerad av hjälten Ernst ur den romantiska 

 
17 Fischer, Gustav Mahler, sid.20 
18 Karl Aage Rasmussen, Att närma sig Mahler, svensk översättning Bo Ejeby Förlag (2015), sid.27  
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poeten Ludwig Uhlands dramatiska verk Ernst, Herzog von Schwaben, som vid fem års ålder 

fråntas barnets lättja och underordnas vuxenlivet då han blir hertig av Schwaben. I en revolt 

tillsammans med sin bästa vän mot sin onde styvfar blir Ernst till slut dräpt i ung ålder. I sitt brev 

berättar Mahler: 

Then the pallid shapes that people my life pass me like shadows of long-lost happiness, and in my ears 

again resounds the chant of yearning. – And once again we roam familiar pastures together, and yonder 

stand the hurdy-gurdy man, holding out his hat his skinny hand. And the tuneless melody I recognize 

Ernst of Swabia’s salutation, and he himself steps forth, opening his arms to me, and when I look closer, 

it is my poor brother; veils come floating down, the images, the notes, grow dim.19 

 

Utifrån både berättelsen och brevet, finner vi en del intressanta teman som kommer vara 

återkommande i Mahlers musik: en bestulen barndom, ovillkorlig vänskap, motstånd mot en ond 

fadersgestalt och en tragisk död hos en ung människa. Tillika hans laborerande med minnen och 

direkta koppling mellan sitt livsöde och musik. Vi kommer senare i analysen mellan Titan och 

första symfonin bearbeta detta mer djupgående.  

Det var dessvärre inte bara Ernst som dog ung utan därtill avled också systern Leopoldine 1889 

vid 26-års ålder av en hjärntumör. Brodern Otto, också musiker, beskrevs som Mahlers 

favoritbroder begick i februari 1895 tragiskt självmord. Döden var så pass närvarande att 

syskonskaran slutligen endast bestod av fyra. Även familjens svarta får Alois, lämnade familjen 

och emigrerade till Amerika20, vilket tar siffran ner till tre. Denna erfarenhet ärrades fast i 

Mahlers minnen och med vår tids ögon kan vi sannerligen definiera den sargade familjen Mahler 

som någon kärnfamilj.  

Gustav själv som ung beskrivs som en timid dagdrömmare, samtidigt som han tenderade att föra 

sig impulsivt kring musik. Alma Mahler menade att dagdrömmandet tillkom som en direkt flykt 

från faderns fysiska våldsamheter21, något som inte har fastställts men vilket inte heller vore helt 

otänkbart med tanke på tiden, faderns instabila psyke och påstådda våld mot sin hustru. Mitt i 

ängsligheten och dagdrömmandet fann han också ro i studierna och läsning, något som han också 

förde vidare i vuxen ålder. Möjligtvis var det av faderns egen äregirighet att höja sin bildning 

och status, men han instiftade ett bibliotek i hemmet, något som Gustav med glädje tog del av 

tack vare sitt breda läsintresse.  

Föga förvånande måste musiken tillskrivas som Mahlers stora intresse, till vilket han också 

besatt en enorm fallenhet. Mahler berättar för Bauer-Lechner om hur han som treåring fick följa 

till synagogan och reagerade så starkt på sången från kören att han skrek ut ”tyst, tyst, det är 

horribelt” och insisterade på att de skulle sjunga en annan sång, frapperande nog gav han till och 

 
19 Fischer, Gustav Mahler, sid.38 
20 Fischer, Gustav Mahler, sid.21 
21 Fischer, Gustav Mahler, sid.24 



 12 

med ton till kören.22 För sin tid vore det svårt att kalla honom ett underbarn i jämförelse med 

tidigare så som Mozart, Beethoven eller Brahms. Det måste då hållas i beaktning att dessa från 

tidig ålder skolades musikaliskt hemifrån i både violin och piano. Familjen Mahler hade inget av 

detta, inte heller något större intresse för musik. Möjligheten att komponera blev därmed svår, 

med det stoppade honom inte från att imitera melodierna, en del historier berättar om hur han 

kunde repetera sångerna han hörde redan innan han kunde gå ordentligt.23 Emellertid är det 

orkestermusiken som var den unge Mahlers stora musikaliska fascination och inte nödvändigtvis 

symfoniorkestrar utan mindre orkestrar i grupper av spelmän eller militärorkestrar. En anledning 

till det kan man tro var att Iglau, hans barndomsstad, var hemmet för en militärgarnison vars 

orkester marscherade förbi Mahlers hus på Pirnitzergasse innan de spelade på torget. En morgon 

smet den då blott fyraåriga Gustav ut och sprang efter militärorkestern tills att grannfrun fick tag 

i honom. Tydligen ska sedan grannfrun på skoj ställt ett krav att om han ville ha hjälp hem så var 

han tvungen att upprepa vad orkestern precis spelat. Varpå han gjorde som han blev tillsagd och 

fick bli hemburen.24 För den som lyssnar på Mahler krävs ingen djupgående fantasi att höra hur 

dessa marscher förkommer i musiken. En annan viktig typ av musikform som han kom i kontakt 

med var folkmusiken. Förekommande i Iglau var grupper av spelmän som spelade hatscho, 

vilket är en typ av dansmusik snarlikt polka eller för den delen klezmer och var typiskt för Iglau. 

Barnen var i sig inte tillåtna att dansa men de fick i alla fall lyssna innan de gick och la sig med. 

Mahlers barndomsvän och granne i Iglau Theodor Fischer menar att vi i tredje satsen ur första 

symfonin hör just denna hatscho25, vilket isåfall går emot den vanliga uppfattningen om att det 

skulle vara klezmer vi hör i satsen. Huruvida det faktiskt är hatscho eller klezmer är en fråga i sig 

men dessa motiv är oavsett folkliga och tydligt kontrasterat den mer traditionella klassiska 

musiken som kombineras i symfonins tredje sats. Bauer-Lechner återberättar om en festlig kväll 

i Kreuzberg. Under någon tivoliliknande festtillställning hörde Mahler plötsligt olika 

militärorkestrar och manskörer vilka alla på en gång spelade utan hänsyn till varandra. För 

Mahler skapade detta en underbar musik. Han ska då enligt Bauer-Lechner sagt:  

Hör ni! Det här är polyfoni, och härifrån har jag fått den - Till och med i min tidiga barndom brukade 

sådana saker göra ett särskilt djupt intryck på mig i skogen i Iglau. Ty det går på ett ut om man hör det i 

ett larm som här eller i tusen fåglars sång, i stormens vinande, vågornas brus eller eldens knastrade. Just 

så, från olika håll, måste temana komma med så olika rytm och melodi (allt annat är bara flerstämmighet 

och förklädd homofoni): med den skillnaden att konstnären måste ordna och förena dem till en 

samstämmig och klingande helhet 

 
22 Fischer, Gustav Mahler, sid.20 
23 Fischer, Gustav Mahler, sid.25 
24 Fischer, Gustav Mahler, sid.25 & 26 
25 Fischer, Gustav Mahler, sid.31 
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Småorkestrarnas betydelse kommer analyseras lite djupare i musikanalysen men förhoppningsvis 

har det klargjorts att Mahler som barn drogs starkt till orkestermusiken, musiken över lag, och att 

det satt sin spår i hans egna komponerande.  

 

Konstnärssjälen Mahler – Mer än en kompositör 

 

Det här korta avsnittet blir den logiska övergången från det biografiska avsnittet till de teoretiska 

och musikanalytiska avsnitten.  

 

Bruno Walter återberättar om Mahler som person i enlighet med hur han var som kompositör och 

hans musikaliska uttryck. Den timida pojken var som vuxen inte längre lika skygg utan 

tenderade snarare att vara centralgestalten i samtalen och han talade gärna mycket och länge om 

djupsinniga ämnen. Starkt inspirerad av vetenskap, filosofi och litteratur vittnar Mahlers nära 

vän Bruno Walter om timlångasamtal som pågick från dagen till kvällstimmarna, det låg i hans 

natur att lösa universums alla mysterier innan han fann någon ro.26 Det motstridiga med detta var 

att dessa djupgående tankar berörde mysterier långt mycket djupare än, låt oss säga 

kärleksbekymmer, han drevs av att söka djupare mening i alla livets händelser och detta blir 

problematiskt om någon vill finna ro. I synnerhet när hans intellektuella process var, likt hans 

musikaliska upplevelser som barn, påverkad av impulser snarare än rationalitet. Sann med sig 

själv innebar inte detta att han på något sätt gav upp då svaren uteblev. Tvärtom drev det Mahler, 

en drift genom sorg och längtan om ett svar snarare än att faktiskt nå ett svar. Detta avspeglade 

sig också i hans invända tänkande, som inte alltid delades i några samtal. De som kände Mahler, 

berättar Walter, kan återberätta hur hans uttryck plötsligt kunde gå från glädje till sorg, som att 

han plötsligt erinrade sig någon ny sorg. Impulsivt, precis som i musiken, kom dessa attacker av 

melankoli längst ner ifrån Mahlers själ som hans ständigt sökte svar på.27 Detta klargjordes för 

Walter när Mahler i emotionell affekt av ett samtal om människans existens frågade sig:  

How dark is the foundation upon which our life rests? Whence do we come? Whither does our road take 

us? Have I really willed this life, as Schopenhauer thinks, before I even was conceived? Why am I made 

to feel that I am free while yet I am constrained within my character as in a prison? What is the object of 

toil and sorrow? How am I to understand the cruelty and malice in the creations of a kind God? Will the 

meaning of life be finally revealed by death?28 

Denna bottenlösa ångest kom från såren ur Mahler själ och den elementära frågan om till vilket 

syfte vi lever om inte Gud vill oss väl, kvarblev som en ständig plåga vilken Mahler dag efter 

dag på nytt var tvungen att ställa sig. Han ger även en ledtråd i och med ”hans karaktär inlåst i ett 

 
26 Walter, Gustav Mahler, sid.142 
27 Walter, Gustav Mahler, sid.128 
28 Walter, Gustav Mahler, sid. 128 & 129 
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fängelse” att han på något sätt strävar efter frigörelse. I symbios med intellektet omvandlades 

Mahlers sorg och längtan till musik där varje impuls av hans tankar föds på nytt som ett unikt 

konstverk. Mahlers konstnärskap var således beroende av en inre sorg från sina minnen och 

erfarenheter samtidigt som han åtog sig rollen som martyr för människans fördärv att inte veta. 

”Hur kan någon vara lycklig så länge det finns en enda varelse som lider”29 frågade Mahler sig 

själv och enligt Walter älskade han mänskligheten, allt vad det innebär, så pass mycket att han 

glömde bort människan.30 Detta signalerar väl med både Mahlers personlighet, men framför allt 

intentionen hos Mahlers verk, att konstruera en värld där subjektiviteten intar objektivitetens roll. 

En värld vilken är hans värld men alla kan ta del av, hans sorg är allas sorg. Att han därav 

glömmer människan runt om i sitt retrospektiva tänkande bör då inte ses som illvilja, utan som 

välvilja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
29 Alma Mahler, Gustav Mahler, Bokförlaget Natur och Kultur (1977), översättning Emanuel Lillieroth, sid.21 
30 Walter, Gustav Mahler, sid.144 
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Mahlers röst 

Genom hela sin estetiska form tar Mahlers musik många uttryck. Hans blandning av genrer, 

potpurrier av teman/motiv och vägran till repetitioner gör det svårt för musikanalytikern att 

placera honom. För den ene är han en romantiker, den andre en modernist, men för alla en 

ambivalent konstnärssjäl. Likaså kan inte ens musiken placera honom, genom sin ironi och 

växelspelet mellan dur och moll lämnas hela materialet frågande.  

 

Som nämnt är Theodor Adornos läsning och analyser av Mahler ett landmärke i 

Mahlerforskningen, den större delen av senare publikationer om kompositören kunde inte 

obesvärat frångå Adornos perspektiv eller hans strategiska interpretationer.31 Det som Adorno 

synar och poängterar i början av sin bok Mahler - en musikalisk fysionomi är hur Mahler gör 

särskilt motstånd mot teoretisering, eftersom han enligt Adorno vägrar att underkasta sig 

alternativet teknologi eller föreställningsinnehåll. Det rent musikaliska hos Mahler kan varken 

tolkas i termer av skeenden eller av stämningar, den som vill få perspektiv på Mahler måste 

istället komma honom ännu närmre, gå in i honom och se hans motsättningar, där hans 

symfoniska konst, menar Adorno, ”hjälper oss på traven genom den tvingande andligheten hos 

sina sinnlig-musikaliska konfigurationer.32” En analys kan därför inte bara vara av strikt 

tematiskt-formell karaktär för att ge en heltäckande bild av hans musik.  

 

Adornos bearbetning av Mahler är omfattande där han utvecklar sin analys i åtta tematiska delar 

vilka rör sig fritt över Mahlers hela oeuvre, var och en med en specifik ingång. Därför har jag 

valt att plocka ut avsnitten: roman och den långa blicken och begreppen: genombrott och 

luftpause som jag anser viktigast för förståelsen av första symfonin.  

 

En av de mångtydiga aspekterna Adorno bearbetar i sin analys är ett begrepp som genomsyrar 

egentligen hela boken och det är Durchbrucht (genombrott). Mer relevant för den här läsningen 

är att genombrottet gör sig extra tydligt i första symfonin. I inledningen nämnde jag att 

genombrottet musikterminologiskt bör förstås som det impulsiva momentet i musiken som 

kulminerar i ett genombrott. Eller som Mathias Hansen beskrev genombrottet som när satsens 

formella struktur exploderar.33 Det hörbara resultatet gör emellertid inte begreppet full rättvisa. 

 
31 John J. Sheinbaum, Adorno’s Mahler and the Timbral Outsider, Journal of the Royal Musical Association , 2006, Vol. 131, No. 
1 (2006), sid.38 
32 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.12 
33 Fischer, Gustav Mahler, sid.154 
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Adorno skulle inte motsätta sig den definitionen då han förstår genombrottet genom musikens 

logiska negation, men också som något mycket mer komplext och filosofiskt. James Buhler 

menar att Adorno tänker sig genombrottet som ett tillfälligt upphävande av konstverkets logik 

med den paradoxala uppgiften att förena vad logiken har uteslutit men som fortfarande är 

förenlig med den. Kort sagt, genombrottet är ett försök att representera transcendens genom 

immanenta medel, det vill säga hur det som existerar bortom musikens logik ändå kan anta 

musikalisk form.34 Vad det betyder kan tyckas väldigt luddigt men lättast är att förstå 

genombrottet som form, till vilken hela den första symfonin kretsar kring. En form som genom 

sin yttre logik tillåter en omtolkning av verket och som skapar ett rum för musiken att existera 

som en tröskel mellan det hörbara och det visuella.35 För att tydliggöra det lite extra kan vi förstå 

det som Adorno menar, att Mahlers symfonier är opera assuluta. Det vill säga att Mahlers 

uttryck växer fram ur hans ambivalenta karaktär till absolut musik och programmusik, där den 

absoluta operan är renad från operans form till det yttre men närmar sig dess berättande karaktär 

på samma gång: Like the opera, Mahler’s novelistic symphonies rise up from passion and flow 

back into it; passages of fulfillment such as are found in his works are better known to opera and 

the novel than to otherwise absolute music.36 Det är till hälften genom genombrottets bildliga och 

antiformalistiska uttryck, tillsammans med blandningen av teman som får Mahlers musik att 

historiefilsofiskt snarare närmar sig romanen. Genombrottens, i sin natur, progressiva anda är 

dialektiskt bunden med det reaktionära som Adorno påpekar är det naiva i Mahlers musik. Det 

musikaliska stoffet, menar Adorno, som Mahler förmedlar genom den enkla, folkliga, 

musikaliska tillvaron är precis som konfigurationen av Flauberts Madame Bovary vardagligt och 

föredraget sublimt. Genom det enkla materialet kunde Mahler släppa loss och musikens 

berättande karaktär ligger således i det självreflexiva momentet hos genombrottet och i det naiva 

musikaliska stoffet som tillsammans säger: Se här nu ska jag spela något för er som jag aldrig 

hört förut. Mahlers symfonier uppväcker var och en, likt romaner, en förväntan på det särskilda 

som gåva.37  

Det är inte helt oväntat att Mahler söker sig till romanens karaktär, Richard Specht poängterade 

1905 att Mahler först och främst tänkte sig själv som en poet snarare än en kompositör.38 Under 

en utflykt med Arnold Schönberg och hans elever så ska han också ha uppmanat de unga 

adepterna att studera mindre kontrapunkt och läsa mer Dostojevskij - vilket dels poängterar just 

hans slående litterära intresse och blir en form av ödes ironi när han i äldre dagar beklagade sig 

 
34 Buhler  “‘Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony.”. 129-130 
35Peattie, “The Expansion of Symphonic Space in Mahler’s First Symphony”, sid.93, 94, 95 & 96 
36 Peattie, “The Expansion of Symphonic Space in Mahler’s First Symphony”, sid.90 - Citat av Adorno  
37 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.79 
38 Johnson, “Mahler's Voices, Expression and Irony in the Songs and Symphonies” , Kapitel 6, sid.1 
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för att han inte hade tagit kontrapunkten på allvar. Webern ska då ha svarat: men vi har ju 

Strindberg! Detta utgör för Adorno en tydlig särskiljning mellan Mahlers romanartade sinnelag 

och expressionisternas ideologiska, då Mahlers musik inte bara klingar som att den vill berätta 

något, utan också att musiken som form(genombrottet), dess beskrivande kurva höjer sig till 

storslagna situationer för att sedan störta samman i sig själv. Precis som Natasja i Idioten som 

slänger sedlar i elden, eller Raskolnikov som i Brott och Straff slänger sitt stöldgods i Neva, 

blomstrar lyckan hos Mahler vid katastrofens rand.39 Detta kan vi se i Mahlers svar till Strauss 

som var frågande till finalen i första symfonin:  

At the place in question the solution is merely apparent in the full sense of a false conclusion, […] My 

intention was to show a struggle in which victory is furthest from the protagonist just when he believes it 

closest. This is the essence of every spiritual struggle.40 

Romanformens relation framgår också i Mahlers förkärlek till att införa nya teman, eller förklä 

den i satsernas förlopp så de uppfattas som helt nya, det som jag kallade tematiskt potpurri. 

Adorno poängterar att Proust ska ha uppmärksammat att nya teman ibland erövrar en central 

plats i musiken på samma sätt som tidigare obemärkta bifigurer i en roman. Hos Mahler blir 

dessa samlingar av teman som gestalter vilka utvecklas motiviskt ur det föregående men som 

undanryckta ur förloppets maskineri. Temana låter sig inte upplösas utan precis som 

romankaraktärer förblir Mahlers teman och de förblir identiska med sig själva samtidigt som de 

utvecklas.  

Musikens linjära tidslinje upphävs, återigen genom genombrottets formbrott. Temana drivs fram 

av impulser och ”[T]id vandrar in i karaktärerna och förändrar dem likt den empiriska tiden 

förändrar ansiktena”.41 Mahlers variant med romanformen är en dynamiskt utsträckning av 

musiken då romanfigurerna som försöker finna världen i musiken inte blir ett med den. 

Karaktärerna hoppas istället på en räddning genom sin återgång till just den verklighet som den 

innan ryggade tillbaka. Genom sin invändiga rörelse vill den återfinna sig själv, denna 

dynamiska rörelse tillskriver musiken som ett blivande genom rättfärdigandet av det som varit, 

en erinran av det förgångna och halvt glömda. Denna tillflykt är för Adorno kraften i Mahlers 

musik att uttrycka det glömda som ligger dolt i erfarenheten.42 Detta är också ett tydligt exempel 

på genombrottets funktion att genom utommusikaliska medel ändå få musiken att anta 

musikalisk form. Romankaraktärens försök till blivande genom den dolda erfarenheten blir 

således en spaning efter den tid som flytt.  

 
39 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.88 
40 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.126 - Gustav Mahler till Richard 
Strauss daterat 19:e juli 1894 
41 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.92 
42 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.112, 116, 117 & 176 
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Kopplingen Proust / Mahler sinsemellan är tydlig för Adorno och utgör genom Prousts skrivna 

ord ett mer konkret tydliggörande i hur Mahler bearbetar sin musik romanlikt. Bokens sista 

kapitel ”Den långa blicken” är ett försök att frilägga en annan relation mellan det förflutna och 

nuet. Mahlers musik har liksom Proust prosa räddat sin idé om tygellös lycka kombinerat med 

tygellöst svårmod från barndomen och därmed tenderar till det självbiografiska.43 - Vilket också 

får oss att tänka tillbaka på samtalet mellan Mahler och Freud i läsningens första avsnitt där 

Mahler berättar om sammankopplingen mellan tragedi och munterhet.  

Mer nyligen har musikvetaren och professorn Julian Johnson bearbetat detta samband lite 

närmare i sin text Rehearing Lost Time: Proust and Mahler (2014). Han menar att utifrån Lydia 

Davis perspektiv att det är ett missförstånd att tillskriva deras konst som självbiografiskt i den 

mån att de inte försöker dölja det självbiografiska med en maskering av fiktion, utan det 

omvända, fiktion som döljer sig bakom det självbiografiska.44 Kopplingen, menar Johnson, ligger 

i deras historiska arv som de båda vill bryta med. Mahler liksom Proust vägrar den irreversibla 

linjära tidslinjen och den långa blicken bakåt blir en dynamisk motrörelse och en kritisk 

självreflektion av det förgångna vilket resulterar i att varderas konst samtidigt i sin framåtrörelse 

också, ur en första-persons röst, blir upptagna av en parallell utredning av tid såsom jagets 

mångsidighet45. Således rör de sig båda under dagens definition närmare autofiktionen än det 

dokumentära/självbiografiska. Det är dock värt att anmärka att autofiktionen som begrepp 

uppkom efter Adornos död.  

Ytterligare ett intressant begrepp som kopplar samman romanformen och genombrottet är vad 

Michael Steinberg kallar för ”Mahlers kommatecken”, eller i folkmun Luftpause, som indikerar 

på en kort paus hos första-personens musikaliska röst som stannar till och begrundar sig själv. 

Musiken stannar till för att tänka och signalerar ett väntande mellan händelser, en lucka som 

avslöjar den fiktiva naturen hos varderas sidors aktivitet.46 Eller som James Buhler uttrycker det: 

“[T]he Luftpause marks the moment of indecision that nevertheless decides everything.”47 Det 

här blir för Adorno och Max Horkheimer i Upplysningens Dialektik konstens självreflektion, där 

berättelsens inre flöde avstannar, som i Odysséns 22:a sång när Telemachos hänger 

tjänsteflickorna och konstaterar att fötterna under dödsryckningarna sprattlade någon stund, men 

ej länge. Detta ”ej länge” skapar just denna paus i berättelsen där läsaren dels påminns om 

Telemachos oberördhet men inger också en aning om att under dessa korta sekunder som 

tjänsteflickornas dödskamp varar påminns vi om deras outsägliga eviga lidande, det vill säga att 

 
43 Adorno, Mahler, en musikalisk fysionomi, sid.176 & 178 
44 Julian Johnson, “Rehearing Lost Time: Proust and Mahler, Romance Studies”, Volume 32 (2014), sid.89 
45 Johnson, “Rehearing Lost Time: Proust and Mahler, Romance Studies”, sid.89 
46 Johnson, “Rehearing Lost Time: Proust and Mahler, Romance Studies”, sid.94 
47 Buhler, “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.139 
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allt lidande alltid varar för länge.48 Utifrån Britta Scholze perspektiv, inger denna berättande paus 

ett brott mot textkontinuitetens logiska nödvändighet som ger skenet av den frihet som den 

autonoma civilisationsprocessen inte kommer åt. Pausen åskådliggör på så sätt samspelet mellan 

frihet och nödvändighet. ”Frihet är följaktningen förbunden med genombrytandet av ett förlopp 

som uppträder med föregiven nödvändighet. Cesuren (pausen) åstadkommer berättelsens 

självreflektion, vilken avslöjar berättelsen som en konstruktion, det vill säga en annan natur”.49 

Det skapas alltså ett brott i eposet vilket för oss tankarna till genombrottet i Mahlers musik, där 

pausens tystnad skapar sig ett tidsligt utrymme och förvandlar ordlös plåga till ihågkomna kval50  

 

Genombrottet, romankaraktären och luftpause, vilka genomsyrar Mahlers musik appellerar till 

varandra som negationsmomentet av den naturgivna processen. Utifrån dessa kommer jag nu i en 

musikanalys argumentera för blir Mahlers försök att lösgöra sig från sin relation till det förflutna 

genom att skapa en harmonisk andra värld genom sin konst. Där genombrotten kategoriskt 

symboliserar Mahlers inträde i musiken, samt lösgörandet och frigörandet till ett annat rum och 

tid, romankaraktärerna visualiserar tiden och luftpause symboliserar reflektionsmomentet.  

 

 

 
48 Camilla Flodin, Att uttrycka det undanträngda, Camilla Flodin & Glänta Produktion (2009), sid.59 
49 Flodin, Att uttrycka det undanträngda, sid.60 
50 Flodin, Att uttrycka det undanträngda, sid.61 - Karla L. Schultz resonemang. 
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Symfoni No.1 - Ett långt elände 

Den första symfonin var ett långt elände, Walter kallar verket för Mahlers Werther51 och Karl 

Aage Rasmussen för sorgebarnet.52 Dessa definitioner faller väl in på symfonin. Till att börja 

med är verkets kompositoriska historia väldigt omtvistad. Han började skriva symfonin i februari 

1888 och bekräftar sedan i ett brev till sina föräldrar daterat till slutet av mars - oklart om 28:e 

eller 29:e - att han var färdig med verket.53 Imponerande snabbt, men vad vi vet var att han 

arbetade med redan existerande material daterade redan från 1884. Verket var klart men långt 

ifrån fullbordat och det är här eländet börjar. Det dröjde ända fram till september 1889 innan 

verket framfördes första gången i Budapest, fast då som symfonisk dikt i två delar med fem 

satser. Däremellan, tiden från det att han skrev brevet till det att verket framfördes, hann båda 

föräldrarna gå bort. Efter premiären kritiserades verket hårt av kritikerna och rykten spreds att 

det var så dåligt framfört att orkestern med flit skulle ha saboterat framförandet. Mahler 

konstaterade till och med att hans vänner undvikit honom i veckor efter uppförandet.54 Verket 

blev sedermera liggandes i fyra år tills det den 27:e oktober 1893 framfördes i Hamburg, där 

Mahler numer var kapellmästare. Partituret var nu intressant nog reviderat. Verket var 

fortfarande uppdelat i två delar och fem satser men nu var det givet ett namn: Titan, En tondikt i 

symfonisk form, där vardera sats tillskrevs en programtitel. Första delen innehöll tre satser och 

var döpt till ”From the days of Youth: Flower-, Fruit- and Thorn-Pieces” och innehöll satserna: 

Spring without End, Blumine och In full sail. Den andra delen var döpt till ”Commedia 

Humana”, efter Dante, med satserna Funeral March in the manner of Callot, som var inspirerad 

av den franske humoristen Jacques Callot, och Dall’inferno, återigen en koppling till Dante.55 På 

nytt fick Mahler utstå stor kritik. Verket var för sterilt, trivialt och extravagant, det var i 

synnerhet också begravningsmarschen som möttes med ilska och förakt.56 Samma version av den 

symfoniska dikten spelades ytterligare en gång på Wiemarfestivalen 3:e juni 1894. Därefter 

dröjde det till den 16:e mars 1896, i Berlin, då verket framfördes igen, nu för första gången som 

”Symfoni i D-dur” helt utan några programtitlar eller kommentarer. Därtill var det inte längre 

uppdelat som två delar med fem satser, utan var nu mer traditionellt strukturerat med en del och 

endast fyra satser, den sentimentala satsen Blumine var nu bortplockad. Det dröjde därmed åtta 

år av revideringar innan verket kunde tillskrivas som Mahlers första symfoni. Innan jag går 
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52 Rasmussen, Att närma sig Mahler, sid.54 
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Press (1996), sid.100 
54 McClatchie, “The 1889 Version of Mahler’s First Symphony: A New Manuscript Source”, sid.101 
55 Fischer, Gustav Mahler, sid.150 & 151 
56 Walter, Gustav Mahler, sid.3 
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vidare in på musikanalysen måste Hamburgversionen ges ett större intresse i och med att 

programtexten kan ge ledtrådar i lyssnandet då den instämmer mycket av Mahlers egna liv.  

 

Programtextens titel är omdiskuterad men troligtvis refererar ”Titan” till den då under tiden 

välkända romanen Titan, skriven av en av Mahlers personliga favoritförfattare Jean Paul. 

Romanen som handlar om den unga hjälten Albano de Cesaras transformation från en 

passionerad ungdom till en mognade man. Mahler själv dementerade att symfonin skulle ha 

någon koppling till Jean Pauls bok. Allt han hade i åtanke var en heroisk karaktär som 

överensstämde med hans liv, lidande och slit. Programtexten hävdar han istället tillkom efter 

påtryckningar från hans vänner då det skulle göra verket lättare att förstå.57 Jag tror mycket väl 

att det kan förhålla sig så då första symfonin inger ett större djup än en återberättelse av historien 

om Albano men att förneka Titan och Jean Paul som inspirationskälla är svårare att argumentera 

mot. Bara titeln som Mahler satte “From the days of youth: Flower-, Fruit- and Thorn-Pieces” 

för nära till Titans handling. Dock ännu närmre Jean Pauls Siebenkäs - en annan av Mahlers 

favoritromaner - med undertiteln: Flower-, Fruit- and Thorn-Pieces or Married Life, Death and 

Wedding of the Advocate of the Poor, Firmian Stanislas Siebenkäs.58 Siebenkäs mångordiga 

undertitel identifierar en rad olika teman, vilka i princip alla kan tillskrivas den första symfonin 

och anstår sig väl med Mahler många olika blandningar av teman/motiv och hans kombination 

av svårmod och lycka. Bruno Walter berättar även om Mahlers fascination av Jean Paul då de 

hade långa samtal om Titan och karaktären Roquairol, vars influens kan kännas av i 

begravningsmarschen i första symfonin. Walter menar att Mahler ska ha hävdat att alla begåvade 

människor bar på en Roquairol inom sig. Med det menade han en reflekterande, sönderfallande 

och samtidigt äventyrande själ som efter att ha kommit över dessa själsliga erfarenheter kunde få 

full kontroll över sin äkta produktivitet.59 Genom Mahlers ständiga strävan att bli kvitt med sin 

sårade själ, som jag nu kommer argumentera för att han försöker göra genom sin musik, kan då 

Roquairol kanske ses som en förebild för Mahler.  

I ett brev till Natalie Bauer-Lechner skriver Mahler om sina två första symfonier: 

"My two symphonies contain the inner aspects of my whole life; I have written into them everything that 

I have experienced and endured - Truth and Poetry in music. To understand these works properly would 

be to see my life transparently revealed in them." 60 

 
57 Fischer, Gustav Mahler, sid.150 & 151 
58 Fischer, Gustav Mahler, sid.150 
59 Walter, Gustav Mahler, sid.137 & 138 
60 Bauer-Lechner, Recollections of Gustav Mahler, sid.30 
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… därav finner jag mitt ansvar i att presentera en analys där jag genom programtexten och 

beståndsdelarna av hans liv och musik kan klarlägga Mahlers långa blick som ett reflexivt 

moment att befria sig från sitt förflutna. Musikanalysen utgår från 1896 års version av symfonin. 

 

I. Langsam. Schleppend  

 

Symfonins första sats är skriven i ”sonatform” med citationstecken då Mahlers förakt mot 

upprepning inte tillåter oss att höra den autonoma sonatformen med kontrasterade teman i 

expositionen eller en återtagning som överensstämmer med expositionen. Mahler beskrev satsens 

poetiska idé som naturen som vaknar upp efter en lång vinters sömn.61 Satsens inledande takter, 

naturtemat, symboliserar ljudet av naturens uppvaknande.62 Orgelpunkten i stråkarna 

harmoniserar med ett unisont högt a i högsta läge, alla utom de lägsta med flageoletter, ett 

pipande obehagligt ljud, som Adorno refererar till ångvisslan från gammalmodiga ångmaskiner.63 

Resterande instrument hörs på ett dynamiskt avstånd men rör sig långsamt framåt, än så länge 

har naturen inte vaknat. I takt nio gör sedan klarinetternas och trumpetens fanfarer ett försök till 

att väcka naturen, detta utan framgång då det slumrande kvartstemat återkommer. Samma 

procedur av växelverkan pågår, då harmoniken under ett par takter har mörknat träder plötsligt i 

takt 30 en fallande kvart in från träblåssektionen, först från oboen, sedan från flöjten, därefter 

från det engelska hornet och slutligen i basklarinetten, vilket symboliserar gökens inträde och det 

är som att naturen utanför oss har vaknat till liv. Slumrande ligger orgelpunkten kvar i 

stråksektionen medans trumpetfanfarerna tillsammans med gökmotivet i träblås systematiskt 

försöker väcka musiken till liv. Redan här, innan expositionen, då vi hör de avlägsna motiven 

komma in ett och ett från olika positioner, snarare än från en gemensam position, skapar musiken 

genom instrumentationens spatiala dynamik ett symfoniskt rum.64 Växelverkan mellan sömn och 

uppvaknande i inledningens 61 takter ger oss en implicit luftpause att reflektera över vart naturen 

är på väg. Subjektet har inte än fått erfara naturens uppvaknande utan kan endast se den framför 

oss som ett minne. 

Till Bauer Lechner skrev Mahler:  

“Composing is like playing with bricks, continually making new buildings from the same old stones. But 

the stones have lain there since one’s youth, which is the only time for gathering and hoarding them. They 

are all shaped for use from that time.”65 
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 Expositionen, som börjar först i takt 62, är ett tydligt exempel på sådant, där han i stora delar 

lånat sitt eget material från den andra sången ur Lieder eines Fahrenden Gesellen: ”Ging heut 

morgen über’s Feld” (Gick över fältet i morse), vars text uttryckligen bekräftar livet och 

naturens närhet samt att Mahlers egen beundran för naturen ”Wie mir doch die Welt gefällt!” (Jag 

gillar den här världen så mycket) blir den underliggande känslan.66 Det är som att han först i 

naturen kan känna sig riktigt lycklig. Är det också så som Mahler ska ha uttryckt det ”the inner 

aspects of my whole life” drar jag tolkningen utifrån Adornos citat ”Mahlers musik håller fast 

vid utopin i minnesspåren från barndomen, vilka förefaller vara det enda som gör det värt att 

leva.”67 Som att han med sången och sedermera symfonin erinrar sig lyckan han hade som barn, 

genom att reflexivt vända sig till naturens harmoni. Här kan vi se Mahlers romantiska idé i 

brytningen mellan människan och natur, att vi först i symbios med naturen erfar världen som den 

egentligen är, opåverkad av människan. Också det allegoriska med barnets renhet som inte 

hunnits påverkas av vuxenlivets alla samvetskval. Expositionen stämmer överens med Mahlers 

vägran att följa principen för sonatformen. Satsen innehåller varken ett andra eller i Bruckners 

anda ett tredje kontrasterande tema, utan är istället uppdelad efter sångtemat och av verserna ett 

och tre ur ”Ging heut morgen über’s Feld.  

Notexempel 1: Sångtemat i cellon (takt 62) hämtat från Lieder eines Fahrenden Gesellen: 

 

Verserna följs kronologiskt av ett nytt fågelmotiv, Tirilmotivet, som jag anser symboliserar 

naturen i kontrast med huvudtemats mänskliga subjekt. I takt 136 efterföljs sångtemat med en 

slutgrupp som Mahler utvecklat genom Tirilmotivet innan expositionen spelas på nytt. Valet av 

sångmodell, poängterar Floros, redogör den strukturella avvikelsen hos Mahler.68 Det blir för mig 

också en koppling till romanen, dels genom musikens berättande karaktär som appellerar med 

det skrivna ordet i sångtexterna men också hur det skapas ett rum där subjektet ges en röst 

genom sångtemat och naturens ges en annan genom fågelmotivet. Subjektet, vilket jag avläser 

som människan, interagerar med fågeln och når en slags transcendental lycka genom avslutande 

gruppens kulminering.  

 

Genomföringen är uppdelad i tre delar där den första (takt:163-206) startar med en ny version av 

introduktionen, den energiska fanfaren i klarinetterna och trumpeterna är bortplockad och ersatt 

med Tirilmotivet. Orgelpunktens höga A, som fortfarande indikerar känslan av gryning, spelas 
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från den höga stråksektionen. Från och med takt 180 kommer basarna och tuban in och 

samspelar liggandes på låga F som skapar en mardrömslik kontrast med det annars gryende 

hoppfulla höga A och ramar in alla de olika motivens heteronoma ljud, som nästan på måfå hörs 

efter varandra, med en obekväm känsla av instabilitet.69 Det är inte bara orgelpunktens höga A 

som spär på denna känsla, utan motivens spontanitet fyller också sin funktion med sin ovisshet. 

Däremellan kan vi också höra ett nytt cellotemat angett cantabile som har en stor roll i 

genomföringens andra del. 

Precis som i första delen är den andra delen också statisk (takt:207-304), Floros påpekar till och 

med att den till en början inte verkar röra på sig överhuvudtaget70. Det som ges är hornen som i 

pianopianissimo spelar en fanfar, återigen gör sig den rumsliga dimensionen påmind då den 

svaga dynamiken gör att hornen bara hörs på avstånd. - Som en liten fotnot, så väckte fanfaren 

för Carl Maria Von Weber tankarna på skog och jakt71, vilket är intressant i relation till tredje 

satsen. Det är först i takt 221 när cellotemat, som presenterades lite löst i första delen, träder in 

som den faktiska genomföringen börjar. Cellomelodin alternerar mellan fraser och motiv från 

sångtemat som utvecklas och färgas kontinuerligt med genomföringens modulering av tonarter. 

Expositionen växlade endast mellan tonarterna D- och A-dur, medan genomföringen breddar 

tonarternas omfång fortsatt med D- och A-dur men också ytterligare med Dess-, Ass-, C- och F-

dur.  

 

Tredje delen (305-357) för in lyssnaren i en mörkare sinnesstämning som i jämförelse med de 

två föregående delar inte riktigt passar in. Det Mahler gör är att han antyder ett infernot som 

egentligen förekommer först i finalen, som en föraning om vad som ska komma. Det är en 

väldigt ovanlig metod att presentera stora sektioner av finalen redan i första satsen. Floros menar 

att det här inte fungerar som någon formell omständighet av att försöka ena första och sista 

satsen, utan som en programidé att förklara att infernos dystra värld kastar en skugga över den 

ljuvliga lustfyllda glädje första stasen har ingett oss.72 Jag kan till viss del instämma med det, att 

subjektet plötsligt i den förgyllda lyckan kommer till insikt i hur världen också kan se ut, men 

viktigt är att infernot också fyller sin musikaliska funktion då f-molls svårmodighet ger en starkt 

kontrast i uppbyggandet till genombrottet. Utan infernot vore inte genombrottets funktion lika 

användbar, vilket blir tydligt efter finalens första genombrott, då jag hävdar att det i motsats till 

vad Floros menar finns en funktion i genombrottet att förena de olika satserna. Mellan takterna 

352-357 intensifieras musiken från pianopianissimo till fortissimo och leder till satsens klimax. 
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Sex takter (352-357) innan tonikans återinträde bryter fanfaren från inledningen igenom från 

trumpeterna och kombineras med hornen och träsblåsets signalerande kraft, oproportionerligt i 

förhållande till den tidigare molldominerade orkesterklangen men också till den diaboliska 

stegringen som ledde fram dit.73 Det vi kan höra är precis som Mathias Hansen menar med 

genombrottet att ”musikens formella struktur exploderar”, då musikens regelbundenhet upphävs. 

Det invecklade är sedan att förstå dess betydelse och vad Adorno menar med att genombrottet 

kommer utifrån, från en plats bortom musikens egen rörelse. Det ligger i att musikens logiska 

förlopp här nu slits upp och att något istället griper in i musiken. Adorno menar att ”Under ett 

par sekunder antar symfonin att det som blicken från jorden under ett helt liv hade hoppats på 

och ångestfullt önskat sig från himlen har blivit verkligt.”74 Här går det med lätthet att göra 

tolkningen till Gud, i enlighet med Mahlers frågande om människans existens i samtalet med 

Walter. Att det är Gud som tar sig ner på jorden befriar människan från dess lidande som vi erfor 

med infernots intåg, men att redan förverkliga symfonin med en himmelsk lycka vore på sitt sätt 

ett avslut av hela symfonin. Låt oss istället tänka att i den värld Mahler har skapat, där blir han 

en mänsklig Gud. Med det sagt går det också att förstå genombrottet som Mahlers eget intåg i 

musiken, som att han med vördnad till sig själv som ett barn träder in och försöker lova 

försoning för de lidelser han fick utstå som barn. Här får både den rumsliga och tidsliga aspekten 

återigen en viktig plats. Brottet mot den logiskt musikaliska följden symboliserar genombrottets 

hela karaktär som i sin tur tillsammans med Mahlers inträde signalerar den kronologiska tidens 

motsättningar och tillåter musiken att arbeta på ett retrospektivt, vi kan nästan säga 

psykoanalytiskt, sätt. Den andra världen Mahler har skapat genom och med sitt förflutna gör 

honom både till patient och psykolog. Många paralleller går att göra, därför är det viktigt att 

förstå genombrottet som form, en form av brutenhet, där jag, likt Peattie, tänker att revan från 

genombrottet skapar ett rum för omtolkning och låter oss att tänka fritt i vårt ovetande.75 

Dessutom, som Buhler menar med den paradoxala uppgiften att förena vad logiken har uteslutit, 

blir genombrottet stegvis det omöjliga försöket att frilägga relationen mellan det förflutna och 

nuet. Mahler skapar således genom genombrottet både symfonisk tid och rum.  

Om genombrottet också gäller som formen av brutenhet, kring vilket symfonin kretsar. Borde 

nu, efter att den formella strukturen exploderat, återtagningen för vilken genombrottet banar väg 

också påverkas.  

 Som Floros konstaterar hatade Mahler repetitioner i återtagningen, till och med repetitioner över 

lag, då det inger en ”lögn” i konsten då konsten alltid måste utvecklas mer.76 Därför är det inte 
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förvånande att återtagningens 85 takter (358-442) avviker sig förhållandevis markant från 

expositionen. Fanfaren kommer förvisso väntat från hornen men nu i fortissimo och följs istället 

direkt upp, inte helt enligt traditionen, av ett nytt cantabile-tema från trumpet och triangeln (364-

367). Hela återtagningen velar och laddar upp för ett nytt klimax som aldrig kommer, istället 

menar Adorno att den ”skrumpnar ihop till en hastig epilog” som behandlas som en coda.77 Jag 

vill även påstå att genombrottet som immanent programidé införlivar karaktärerna i symfonin 

med tid, vilket omöjliggör att återtagningen skulle återställa sonatformens jämvikt då tid har 

påverkat karaktärerna. Det vill säga att genombrottet upplyser om världens motsättningar och 

inger karaktärerna subjektet och naturen med lycka vilket leder till deras förändring. 

Karaktärerna får svaret medan lyssnarna lämnas ovetande.  

Detta ansluter till satsens avslutande åtta takter i codan som Mahler beskriver till Bauer-Lechner: 

The listener surely will not understand the end of the movement correctly; it [the movement] will fall into 

oblivion, although I could easily have shaped it more effectively. My hero breaks out in in laugher and 

runs away. Certainly no one will discover that theme, given at the close to the timpani78 

Till Bruno Walter förklarar Mahler sin bisarra avslutning med hur hjälten föll i skratt och sprang 

iväg att han hade Beethoven i åtanke. Faktum är att dessa särdelade och korta abrupt artikulerade 

staccato i blåssektionen påminner mycket om Beethovens musikaliska humor.79 Gustav Mahler 

slutar aldrig att förvåna.  
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Notexempel 2: Genombrottet takt 52-56 80 

 
80 Partitur av Symfoni i D-dur: Andra upplagan, Vienna: Universal Edition, 1906. Plate U.E. 2931 
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II. Kräftig Bewegt, dock nicht zu schnell  

 

Som jag nämnde i inledningen så har jag på grund av min teoretiska disponering valt att förkorta 

min analys av andra och tredje satsen. Anledningen till att jag ändå har kvar de är för att de faller 

väl in under Mahlers tvetydighet. Vidare innehåller båda spår av barnteman som är relevanta för 

helhetsbedömningen av första symfonin. 

 

Från början var andra satsen skriven som Scherzo. Kräftig bewegt! (Langsames Walzertempo)81, 

något han senare valde att ta bort. Mycket riktigt också, då andra satsen är ett tydligt exempel på 

när Mahler blandar stilar. Satsen innehåller inte bara en vals utan är en blandning av både vals 

och folkdansen ländler. Paul Bekker ansåg för övrigt att stilblandningen låg i grund hos Mahlers 

ambivalenta personlighet. - Nästa sats tydliggör den aspekten mer, därför låter jag Bekkers 

påstående vara något att hålla i beaktning under tiden fram tills dess. Trots att Mahler valde att 

plocka bort Scherzo i titeln så gör sig scherzot delvis påmint med sin lustfyllda karaktär och att 

satsens form är ABA, vilket är väldigt kännetecknande för ett scherzo. Helhetsmässigt är satsen 

uppdelad i tre delar där den första delen är en kombination mellan en avspänd ländler och waltz, 

medan trion (175-358) blandar en långsam ländler med valse. Skillnaden waltz/valse är större än 

vad det låter. Båda är typer av valser, men valse hänvisar till den franska eller europeiska 

versionen av vals medans waltz hänvisar till den tyska eller österrikiska versionen. Skillnaden 

ligger i dess karaktär då valse är mer lyrisk och mjuk och waltz mer vild.82 Således skiljer sig 

karaktärerna mellan första delen och trion. Likväl är det inte bara dess karaktär som skiljer sig, 

utan också tempot. Första delen är noterad halvnot = 66 och trion halvnot = 54.83 Mahler gillade, 

som nämnt, att återanvända sig av tidigare material. I första delen använde han sig till stora delar 

av hans tidigare sång Hans och Greta (1880) som baseras på Bröderna Grimms klassiker med 

samma namn. Jag vill stanna till här och poängtera att jag tror i det var någon slump att Mahler 

använde sig av musik komponerad efter en barnsaga vars sensmoral bygger på barnens lidelser i 

vuxenvärlden. Då hela symfonin relaterar till hans liv kan vi tolka andra satsen som hur Mahler 

som barn tänkte sig vuxenlivet. Sätter vi det i parallell till vad August Beer skrev att den andra 

satsen tar oss till byns pub och är fylld med sund realism hämtat från vardagslivet84, kommer jag 

att tänka på fadern, destilleraren Bernhard Mahler. Den sunda miljön på puben med alkohol och 

dans gäller synnerligen inte för barn, de fick inte ens dansa till musiken i Iglau, men för fadern 

 
81 Scherzo. Starkt rörande! (Långsamt Valstempo)  
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som arbetade med att framställa alkohol är puben både alldaglig och till synes sund. Jag låter mig 

spekulera kring att det glada i satsen är från en vuxens perspektiv, lidelserna uteblir satsen 

igenom och detta anser jag är på grund av att barnet utelämnats från det musikaliska i satsen. 

Mahler kan inte erinra sig lyckan på puben man han kan erinra sig sorgen från när den koleriska 

fadern kom hem från kvällen. Därför passar dels Hans och Gretas sensmoral in i satsens 

frejdighet och leder oss logiskt över till nästa sats.  

 

III. Feierlich und Gemessen, ohne zu schleppen 

Begravningsmarschen är enligt mig den mest mahlerska, inte bara i första symfonin utan i hela 

hans oeuvre. Satsen blandas kontinuerligt av totalt väsensskilda genrer och är fullproppad av 

hänvisningar till litteratur, död, lycka och i synnerhet ironi. Satsens inspiration finner vi dels i 

kopplingen till humoristen Jacques Callot, men också som Mahler själv påpekar “It is true that I 

received the external inspiration for the third movement from the well-known children’s 

painting.”85 Tavlan han åsyftar är Des Jägers Leichenbegängis (Jägarens begravning) som i sin 

tur bygger på en gammal folksaga om hur jägaren begravs av djuren. Detta barnsliga och 

ironiska narrativ löper igenom hela satsen.  

 

Från föregående sats skiljer sig nu stämningen markant, dans har bytts ut mot sörjande och en 

dödsmarsch. Men, en marsch som inte består. Utan hela satsen slänger ihärdigt omkring teman, 

motiv, harmonier. Till och med genrer blandas som framhäver stämningens kaos och lämnar 

lyssnaren totalt frågandes, vilket kan väntas i en ”ironisk begravning”. Dödsmarschens melodi 

som spelas i basarnas höga läge skapar en speciell ton och spänning. Speciellt passande är också 

att melodin är hämtad från barnsången Broder Jakob. På nytt ett barntema fast nu kopplad till 

döden, ackompanjerad i d-moll av bland annat av tam-tam, vilket i musiken brukar kännetecknas 

som dödens signatur. Beroende på kontext kan tam-tam ge en föraning om döden, dödens 

inträde, eller en erinran om döden86. Mahlers uppväxt som till så stor bestod i barnadödlighet, 

”att växa upp var som ta del av en begravning varje vecka”, gör det omöjligt att inte tänka på 

hans småsyskon och att begravningsmarschen blir en erinran om döden. I takt 39 övergår 

musiken till en sentimental och väldigt kort fras, innan den bara efter sex takter övergår till något 

annat. ”Mit Parodie” står det i partituret där den nya frasen tillträder. Musiken här håller sig 

också kort men hinner berätta något intressant då den rör sig mot något som kan associeras till 

folkmusik, en del hävdar judisk klezmer och andra, däribland Mahlers barndomsvän och granne 

 
85 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.40 

86 Eva Maria Jensen: Död og evighed I musikken 1890-1920, Museum Tusculanums Forlag (Köpenhamn, 2011), sid.83 
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Theodor Fischer att det är hatscho som de båda hörde mycket som barn i Iglau.87 Därefter går allt 

mycket hastigt fram och tillbaka. I takt 50 en upprepning av den föregående sentimentala frasen 

innan vi återigen kastas tillbaka till den parodiska folkliga melodin och sedan hastigt tillbaka till 

det sentimentala, innan vi i takt 71 till slut landar i begravningsmarschen igen. Jag kommer här 

att tänka på när Mahler berättade för Bauer-Lechner hur polyfoni bör låta, olika genrer och 

musikstilar som utan hänsyn till varandra ändå samspelar. 

Därefter i takt 83 kommer mittendelen in som är hämtad från den sista versen ”Die zwei blauen 

Augen von meinem Schatz” (Min älskades två blå ögon) återigen ut Lieder eines fahrenden 

Gesellen. Efter denna mittendel återvänder vi till marschen men nu i ess-moll istället för d-moll 

som det spelades i inledningen.88 

Musiken rör sig hela tiden flyktigt fram och tillbaka mellan olika sinnestillstånd, som Mahler sa 

”It is simply the outcry of a deeply wounded heart preceded by that very eerie, ironic, and 

brooding sultriness of the death march. It is ironic in the sense of Aristotle’s eironeia.”89  

Huruvida det är klezmer eller hatscho är som sagt fråga i sig men oavsett ger den musiken en 

inblick i Mahlers bakgrund, vi vet att han som barn gick till synagogan och att judiska sånger 

sjöngs i hemmet. Vi vet också att Mahler fascinerades av orkestermusik från spelmännen och 

militärorkestern, där hatscho och marscher förekom. Som jag nämnde i inledningen är det i fallet 

Mahler också omöjligt att särskilja hans person från hans musik. Om vi då återgår till Bekkers 

resonemang med blandningen av stil, som han anser förhåller sig till Mahlers ovanliga karaktär 

som omfattar både den inre och yttre världen där han samtidigt tar det mest personliga och 

avlägsna i uttryck. Det, menar Bekker, förklarar Mahlers så ofta motsägelsefulla konst, där han 

blandar de mest heterogena stilar och genres. Kombinationen av folk- och konstmusik hämtas 

från djupet i hans subjektiva sfär och ger den vidsträckta yttre formen av musiken en intensiv 

och ivrig intimitet.90 Det förtydligar också de föregående resonemangen från Adorno, Buhler och 

Peattie att Mahlers fysionomiska uttryck och genombrott som form korrelerar. Från sitt inre 

hettar han upp formen, dialektiken mellan subjektiviteten och formen möjliggör transcendens 

genom immanenta medel. Andra satsens ländler och vals är två olika former av danser men 

likaså två emotionella uttryck som kommer från Mahlers upplevelse och djup. Tredje satsens alla 

olika teman är inte heller något undantag, Mahler ger oss till och med ledtrådar till satsens 

kalejdoskopiska uttryck. Till Bauer-Lechner ska han ha skrivit, väldigt informativt, att åhöraren 

måste ponera följande scenario:  

 
87 Fischer, Gustav Mahler, sid.31 
88 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.72 
89 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.40 - Gustav Mahler till Max Marschalk daterat 20:e mars 1896. 
90 Kelly Dean Hansen, Gustav Mahler’s symphonies (Gustav Mahler Sinfonien) by Paul Bekker (1921): A Translation with 

Commentary, University of Colorado (2012), sid.66 & 67 
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A funeral procession passes by our hero, and the misery, the whole distress of the world, with its cutting 

contrast and horrible irony, grasps him. The funeral march of  “Brother Martin” one has to imagine as 

being played in a dull manner by a band of very bad musicians, as they usually follow such funeral 

procession. The roughness, gaiety, and banality of this world then appears in the sounds of some 

interfering Bohemian musicians, heard at the same time as the terribly painful lamentation of the hero. It 

has a shocking effect in its sharp irony and inconsiderate polyphony, especially when we see the 

procession return (after the beautiful  middle section), and the funeral band starts to play the usual happy 

tune (which pierces here to the bone).91 

Här ger oss Mahler explicit en förklaring till satsens ironi och kontraster. Hans syn stämmer 

också bra överens med den bild som både Bruno Walter och Paul Bekker angav. Ånyo kryper 

samtalet med Freud tillbaka till oss. Enligt Mahler kunde aldrig hans musik nå den perfektion 

han eftersträvade, eftersom någon form av vulgär melodi alltid kom emellan och förstörde idén. 

Något som för Mahler och Freud möjligen kan härledes till då han rymde ut från föräldrarnas 

gräl och hörde barnvisan Ach du lieber Augustin. Djup sorg och ytlig underhållning bands där 

ihop92 och det är precis denna blandning vi får höra i andra och tredje satsen, världen som Mahler 

erfor den. 

 

 

Moritz Van Schwinds målning: Des Jägers Leichenbegängis93  

 

IV. Stürmisch - Energisch - Dall’ Inferno al Paradiso 

 

Om första satsen signalerar naturen och med genombrottet Mahlers intåg i musiken, den andra 

och tredje satsen de retrospektiva minnena han vill göra sig kvitt med, så blir finalen hela 

symfonins syntes. Finalen är inte bara längst utan också mest allomfattande med teman och 

motiv från föregående satser. Dessutom innehållande inte bara ett genombrott utan två. 

 

 
91 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.40 - Gustav Mahler till Natalie Bauer-Lechner, november 1900 
92 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.40 
93 https://utahsymphony.org/explore/2014/09/mahler-1-listening-guide/ 
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Precis som första satsen är fjärde strukturerad efter sonatformen, men endast på Mahlers villkor. 

Floros konstaterar mycket riktigt att satsen, mot sonatformens alla regler, börjar i f-moll och 

avslutas i D-dur. Han hävdar ytterligare att dessa tonarter artikulerar en programenlig intention 

där f-moll indikerar infernot och D-dur i kontrast indikerar paradiset.94 Vad titeln Dall’ inferno al 

Paradiso betyder är ”från helvetet till himlen/paradiset”, därav är det rimligt att satsen börjar i 

moll och avslutas i dur. Titeln, hävdar jag, ska inte endast förstås bokstavligt från helvetet till 

himlen/paradiset, utan allegoriskt som människans kamp mot sig själv. Jag tänker då tillbaka på 

två avsnitt jag har lyft i texten. För det första brevväxlingen med Strauss, som föreslår att den 

själsliga kampen är en viktigare nyckel för en hjältes blivande än själva segern. Därtill att Mahler 

insisterar på att varje själslig kamp måste indikera att segern förblir distanserad när hjälten tror 

sig vara den nära.95 För det andra, Mahlers fascination till karaktären Roquairol ur Titan som jag 

hävdade fungerade som en förebild för Mahler i och med att Roquairol var en själ som har 

kommit över denna själsliga kamp och kunnat få full kontroll över sin tillvaro. Hjälten i första 

symfonin är ingen hjälte än, utan förhåller sig fortfarande till blivandet, ”[B]ut it does not attain 

victory untill the death of my struggling”.96 På så sätt kan man tolka växelspelet mellan f-moll 

och D-dur som en dold programidé för vad jag anser vara Mahlers egen själsliga kamp där han 

måste överkomma sitt eget lidande innan han får inträda i paradiset. 

 

Inledningen börjar med cymbalens ”krasch” i fortefortissimo. Ett starkt slag som följs upp av 

både träblås och bleckblås alla i fortissimo, tillsammans med lägre stråk i fortefortissimo. 

Därefter tar första och andra violin över i snabbt fallande och stigande skalor med första tonen 

betonad. Mahler beskriver inledningen som ett ”hemskt skrik” då hjälten är helt övergiven och 

indragen i den mest hemska striden med all världens olycka.97 De första 166 takterna i 

expositionen ger oss infernot i tre olika versioner, introduktionen (1-54) Stürmisch bewegt 

(Stormigt rörande), huvudtemat (55-166) Energisch (Energiskt) som sedan moduleras i tredje 

variationen mellan (143-166) i Mit großer Wildheit (Med stor vildhet).98 Mahler tog förvisso bort 

programtexten, men det ligger ändå nära till hands att läsa ut teman som inferno samt dödens och 

himlens närvaro i musiken. Gång på gång förekommer tydliga paralleller till Liszts Dante 

Symfoni, dels genom den förstnämnda titeln, också via växelspelet inferno kontra purgatorio 

(skärseld) - vilket överensstämmer väl med den dolda programidén jag föreslog i slutet av förra 

stycket. Men framför allt att Mahler konsekvent genom hela satsen lånar motiv från Liszt. Redan 

 
94 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.45 
95 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.126  
96 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.44 - Mahler till Bauer-Lechner 16:e mars 1896 
97 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.44 
98 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.134 
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mellan takterna 6-8 förekommer Liszts korsmotiv, som refererar till himlen99 och mellan takterna 

8-18 förekommer ett triolmotiv som refereras till infernotrioler.100  

 
Figur 3: Korsmotivet i trombonen (takt 6-8) 

 
Figur 4: Infernotrioler i träblåset (takt 8-9) 

 

Efter takt 153 (13, Etwas zurückhaltend) avtar Infernots intensiva och stormiga effekt, istället 

börjar musiken närma sig övergången (167-174) som leder oss till expositionens andra tema 

(175-237) Sehr Gesangvoll (Very songlike) i Dess-dur som skiljer sig markant från Infernot, 

istället inger musiken oss med sentimentalitet, blandat med lycka och sorg. Som att hjälten på 

nytt börjar införskaffa sig hopp.  

Takterna 238-253 (21, Langsam), menar Constantin Floros, fungerar som en epilog, en kort 

avslutning av expositionen. Infernots motiv återkommer fast fortsatt i Dess-dur, istället för f-

moll, och i pianopianissimo, samt av tempobeteckningen, långsamt101.  

James Buhler menar istället att takterna 238-253 är genomföringens introduktion innan dess 

första del i takt 254 tar sin början102. Huruvida det är en epilog eller en introduktion går att 

diskutera, men jag utgår ifrån Buhler då det idémässigt faller väl in i programmet och symfonins 

tid och rum. Infernot gör sig påmint som ett långt crescendo, från pianissimo, till piano och 

slutligen i fortefortissimo. Som att infernot hörs på avstånd och långsamt kommer krypande 

innan det i takt 254 på nytt griper tag i oss och kastar oss tillbaka till inledningen (Stürmisch 

bewegt), fast den här gången i g-moll. Därefter ger Mahler oss från oboerna och klarinetterna en 

försmak av vad vi kan kalla ”segermotivet” som egentligen först efter sista genombrottet fyller 

sin adekvata funktion. Under 26 takter (290-316) låter Mahler oss tro att segern är vunnen. Först 

med infernots plötsliga avstannande och sedan med segermotivet (296-300) från första, andra 

och tredje trumpeterna i trombonen. Mahlers svar till Strauss ska här inte förglömmas. Musiken 

 
99 Jensen, Död og evighed, s.159  
100 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.45 
101 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.44 
102 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.134 
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kastas tillbaka till helvetet, nu modulerat och spelades i c-moll. Infernot fortsätter fram tills takt 

370 då musiken heroiskt återuppstår med segermotivet fast nu spelandes i pesante och fortissimo 

och börjar moduleras från C-dur till D-dur i genombrottet. Precis innan tonarten övergår till D-

dur och genombrottet, genomföringens klimax, har Mahler noterat Luftpause, momentet av 

ingenting som avgör allting, där karaktären stannar upp för reflektion. Därefter kommer 

genombrottet som vi efter upptaktens tvetydighet väntat på, cymbalens krasch återkommer från 

satsens början men i en omvänd karaktär då den följs upp av fanfaren i blåssektionen och snarare 

inger ett lyckoskrik än ett skrik av sorg. För första gången tillkommer nu också koraltemat (388-

391), en modifierad version av naturtemat, och signalerar paradiso, som att segern nu är vunnen 

men så är inte fallet. - Kritikerna var för övrigt tydliga med att kommentera sitt missnöje att 

finalen var bristande på grund av att satsen inte slutar efter koraltemats första inträde utan 

fortsätter ner till fördärvet igen.103 Om förra genombrottet, enligt diskussionen tidigare, 

signalerade Mahlers intåg i musiken så signalerar detta något annat. Floros menar först och 

främst att övergången till D-dur överhuvudtaget inte ens är ett genombrott, det är för honom 

programidén som poängterar att Paradiso är nådd och hänvisar till vad Mahler skrev till Bauer-

Lechner, att hans D-ackord skulle låta som det hade fallit från himlen, som att det kom från en 

annan värld.104 Något som inte låter helt fel, så till vida att infernot inte skulle återkomma, vilket 

det dessvärre gör i den mahlerska återtagningen. Utifrån Floros resonemang tycks han gå i 

Mahlers fälla och tro att segern redan är vunnen. Buhler ser snarare karaktären i finalens 

genombrott som en ”anticipation”105, alltså en förväntan om något storslaget, som att vi inte är 

där än, men att segern börjar närma sig. Likaså tänker han sig genombrottet som en immanent 

kritik av sonatformen, som något eget, utomstående själva sonatformen, vilket gör att 

återtagningen därefter bokstavligen själv rekapitulerar tillbaka till första satsen106, då vi efter 

genombrottet återvänder till introduktionen av första satsen med orgelpunkten i stråk.  

Jag vill fortsätta i Buhlers bana med ”förväntan” och kritik av sonatformen då det sammanfattar 

genombrottets rums- och tidsdimensionella karaktär, första och sista satsen kan plötsligt växla 

med varandra. Med detta i beaktning blir det intressant och kanske mer förvirrande när Mahler 

själv menar:  

Time and again he [hjälten] - and the victorious motif with him - is dealt a blow by fate whenever he rises 

above it and seems to get hold of it, and only in death, when he has become victorious of himself, does he 

gain victory. Then the wonderful allusion to his youth rings out once again with the theme of the first 

movement.107 

 
103 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.125 
104 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.47 & 48 
105 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.134 
106 Buhler, , “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.142 
107 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.44 - Mahler till Bauer-Lechner i november 1900. 
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Mahlers poäng är att först efter döden kan hjälten övervinna sig själv. I och med Mahlers stora 

intresse för litteratur, i synnerhet Dostojevskij, finner jag i hans resonemang om döden likheter 

med Dostojevskijs kanske allra mest skruvade novell Bobok, vars huvudkaraktär Ivan Ivanovitj 

drabbas av hallucinationer när han vandrandes i en kyrkogård råkar överhöra de döda samtala 

under jord. En död säger ”mitt herrskap låt oss släppa all blygsel”, de döda inser sin totala frihet 

från jordelivet och underhåller varandra med berättelser från sina tidigare liv.108 När Mahler 

menar att hjälten endast kan vinna efter att han genom döden blivit kvitt sig själv, går det att 

metaforiskt tänka döden som lösgörandet från jordelivets villkor och den linjära tidslinjen och 

först då genom dödens totala frihet kan erhålla segern. Min mening med finalens första 

genombrott följer i Buhlers spår med det mångdimensionella rummet, men istället för en 

förväntan så tänker jag på det andra genombrottet som lösgörandet som möjliggör kampen till 

segern, eller vad jag hävdat uppgörelsen med relationen till nuet och det förflutna. Den förväntan 

Buhler tillskriver genombrottet bör istället förstås i Luftpause, där hjälten står inför det 

avgörande läget, mellan liv och död. I enlighet med vad Britta Scholze menade med pausen som 

brottet mot textkontinuiteten, blir i Mahlers fall pausen - inte helt olikt genombrottets brott mot 

musikens konsekvenslogiska utveckling - brottet mot musikens autonoma process vilket 

åskådliggör samspelet mellan frihet och nödvändighet, som Mahler poängterar med dödens 

nödvändighet för frigörandet. Camilla Flodin menade också att friheten följaktningen är 

förbunden med genombrytandet, det vill säga genombrottet, av ett förlopp som uppträder med 

föregiven nödvändighet, precis som sonatformen. Pausen åstadkommer berättelsens 

självreflektion, vilken avslöjar berättelsen som en konstruktion, det vill säga en annan natur109, 

den andra natur Mahler nu försöker konstruera med återtagningen till symfonins första sats, som 

möjliggjorts av genombrottets lösgörande.  

 

Figur 5: Luftpause noterat i slutet av takt 374110  

 
108 Slavoj Zizek, Om Lacan, TankeKraft förlag Hägersten, översättning Oskar Söderlind (2016), sid.117 & 118  
109 Flodin, Att uttrycka det undanträngda, sid.60 
110 Partitur av Symfoni i D-dur: Andra upplagan, Vienna: Universal Edition, 1906. Plate U.E. 2931 
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Floros uppfattning skiljer sig här återigen från Buhler, som menar att temat från första satsen är 

genomföringens avslutande111. Buhler menar istället att temat är inledningen på återtagningen.112  

I och med genombrottets lösgöring och pausens reflexiva moment, samt en rekapitulation till 

tidigare spelad musik, så leder det logiskt till en återtagning, eller ska jag säga en ologisk 

återtagning genom brottet mot tidslinjen. Ett mahlerskt hopp genom tid och rum.  

 

Vidare från och med takt 428-457 återkommer som nämnt naturentemat och uppvaknade från 

vinterns långa dvala som hördes precis i inledningen av första satsen, med fanfarerna och 

fågelmotiven. Därtill återkommer också infernotriolerna, i Floros benämning: som spöklika 

bilder. Hela denna sektion är ett tydligt exempel på musik på avstånd, Mahlers långa blick bak 

på hjältens ungdom113 som nu i ett reflektionsmoment lösgjort sig från och ska med finalen 

frigöra sig ifrån.  

 

En övergång har skett till tonart F-dur och från takt 458-482 händer det inte särskilt mycket, 

andra temat från expositionen återkommer med en sentimental harmoni. Först i takt 483 börjar 

något hända. Musiken blir något dragande (Etwas dragend) och i takt 487 tillkommer något 

motvilligt (Wieder zurückhaltend) som försöker hålla tillbaka melodin från vad som i takt 490 

när hela orkestern, bortsätt från klarinetten, griper in i fortissimo och skapar emotionellt klimax. 

Dessa vackra takter framstår lite högmodiga som att kampen redan är vunnen. Ett fullt medvetet 

narrativ som Mahler har lagt dit för dramaturgin. Eftersom lika krypande som det kom dit lika 

krypande rör musiken sig bort från det storslagna vackra. I takt 519 återkommer infernotriolen i 

violan och gör sig påmind, samt leder oss in till nästa sektion då huvudtemat, infernot kommer 

ånyo tillbaka med sitt f-moll, med den skillnaden att det spelar i pianopianissimo, vilket inger 

bilden av att infernot har distanserats.114 Som om hjälten övervunnit lidandet. Men från takt 574 

intensifieras materialet från infernot på nytt. Jag ser därmed den tidigare distansen som att 

hjälten nu istället för att fly undan lidandet faktiskt bemöter det. Precis som i första satsen samlar 

sig energin i musiken, den nästan frustar sig framåt, mer och mer intensivt från takt 609 och 

framåt, Steigerung! Langsam stiegern! (Öka! Öka långsamt!) och när man på katastrofens rand 

tror att man ser helvetets portar kommer i takt 623 genombrottet med full kraft en sista gång och 

 

 

 
 
111 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.45 
112 Buhler, “Breakthrough’ as Critique of Form: The Finale of Mahler's First Symphony”, sid.134 
113 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.48 
114 Floros, Gustav Mahler: The Symphonies, sid.45 
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krossar infernot. Genombrottet följs därefter upp av först segermotivet i hornen och sedan från 

trumpet och trombon koralmotivet, segern och paradiset är nu enat. Vi kan ännu inte vara säkra, 

försöker Mahler lura oss igen? I takt 657 lovar han oss annat med att notera Triumphal i 

partituret och den här gången håller han faktiskt vad han lovar. Musiken rör sig triumferande 

framåt, hjälten har vunnit, Mahler låter sig själv för några minuter uppfyllas med lyckan av att ha 

överkommit sitt förflutna. Codan (696-731) upprätthåller samma känsla av triumf med ett 

liggande tremolo som rör sig runt om i instrumenten, likt ett Änglaspel som lovar oss evig lycka. 

Avslutningsvis i symfonins sista ackord spelas en unisont fallande oktav. Ett förbluffande avslut 

som att hjälten snubblar in i mål, eller som att Mahler möjligtvis snubblar ut ur musikens andra 

värld. Detta relaterar till en kommentar Mahler ska ha berättat för Bauer-Lechner, att hjälten inte 

kommer fram: The true, higher redemption comes only in the Second Symphony.115 Det ansluter 

också till Adornos syn på konstens estetiska värde, att ”[K]onst är det löfte om lycka som förblir 

brutet”.116 Hjältens seger kastar här endast ett sken av lycka som förblir brutet.  

 

Symfonins sista genombrott, den absoluta klimaxen, träder in som infernots upplösning och kan 

tolkas som att den symboliserar hjältens frigörande. Genombrottet får därmed en tredje och sista 

karaktär, som frigörandet från den tid som flytt och dolts i erfarenheten.  

 

 
115 Bauer-Lechner, Recollections of Gustav Mahler, sid.157 
116 Sven-Olov Wallenstein, Adorno - Negativ dialektik och estetisk teori, Glänta produktion och författaren 2019, sid.146 
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Slutdiskussion 
 

 

De frågor jag ville ha svar på var: Hur porträtterar Mahler sina minnen och erfarenheter? Hur 

Mahler genom musiken skapar en annan värld? Slutligen också ett försök att nå ett resultat i hur 

första symfonin, med teknikens alla medel, blir ett sorgearbete att frigöra sig från en tid som 

flytt. 

Under uppsatsens första del påvisade jag kortfattat om Mahlers bakgrund för att vi skulle få en 

inblick i den värld Mahler vill göra sig kvitt med. Där plockade jag ut de mest väsentliga delarna 

ur uppväxten som efter hans utlåtanden har påverkat honom som mest och som jag därefter förde 

in i min analys. Däribland syskonens död, hemmets hemskheter och musikupplevelserna som 

barn, vilket för Mahler ska ha sammanvävt sorg och lycka. Det vi kunde se i musikanalysen var 

att Mahler använde sig av många teman och motiv som är betydelsefulla för barndomen. Hans 

och Greta i andra satsen hänvisar till Bröderna Grimms barnsagor och Lieder eines fahrenden 

gesellen var baserade på dikter Mahler skrev som ung. Framför allt i tredje satsen då vi både får 

höra Broder Jakob som en begravningsmarsch och spontana, lite ivriga inslag av folkmusik som 

Mahler hörde som ung i form av hatscho (alternativt klezmer). Likväl avslöjar programtexten en 

del. Även om symfonin inte bör kallas programmusik är det relevant att se till de texter som 

Mahler i ett skede använde för att beskriva musiken. Programtextens inslag av Titan gör sig 

påminda i form av symfonins berättande romankaraktär och den unga hjälten i Mahlers symfoni, 

vilket jag argumenterat för är Mahler som ungdom själv. Det blir extra tydligt när Mahler ska ha 

berättat för Bauer-Lechner att hela hans liv består i symfonin, alla hans erfarenheter, sanningar 

och poesin han har läst. Det talar därmed starkt för att han faktiskt arbetar med minnen och hur 

han gör det framhävs i de naiva inslagen i musiken, som Adorno påpekade i avsnittet Mahlers 

röst var det reaktionära momentet i musiken. Det reaktionära synliggörs i enkla inslag av 

barnvisor och folkmusik som dokumenterar Mahlers liv. Det dokumentära stämmer också, till 

hälften, överens med Bruno Walters beskrivningar om Mahler som person, samt Paul Bekkers 

beskrivningar i hur hans själsliv tar plats i musiken genom dess ambivalenta karaktär. Första 

symfonin, vilket vi sett i analysen, genomsyras av stora kontraster. I synnerhet den tredje satsen 

som blandar genrer och stämningar till och från på ett till synes spontant vis. Blandningen mellan 

högt och lågt, konstmusik och folkmusik och genombrottets kulminerande lyckorus vid 

katastrofens rand. Såren i hans själ, som Walter vittnade om, framhäver då en idé om brutenhet. 

Det strukturerade kaoset går aldrig att omfamna utan rör sig spontant vidare och tvingar oss 

konsekvent till omtolkning av verket.  
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Det är här andra frågan och kopplingen till Proust blir relevant. Utifrån Lydia Davis 

infallsvinkel, som Julian Johnson tar vidare på, att det inte är det självbiografiska i musiken som 

döljs i fiktion utan det omvända. I analysen har jag argumenterat för skapandet en andra värld. 

Musikens ambivalenta karaktär, från såret ur Mahlers själ har två sidor, det reaktionära 

momentet som det biografiska och det progressiva momentet som dess kontrast. Att själen tar 

plats i musiken ger just möjligheten till skapandet av en annan värld. Det ambivalenta ligger i 

denna tvådelning av vad Mahler erfarit, det biografiska, och vad han vill ändra eller alternativt 

framhäva hur det kunde ha varit, fiktionen, det vill säga idén om en annan värld frilagd från det 

förflutna.  

Det rumsliga i musiken gör sig inte heller bara påmint i idén utan det sker också som påpekats i 

analysen immanent i musiken. Peattie poängterade att i inledningen av första satsen kommer 

motiven natur, gök och tiril aldrig in gemensamt utan från olika positioner med egna röster. 

Likaså låter Mahler oss höra en del teman och motiv på avstånd, vilket ger musiken en direkt 

spatial dynamik och symfoniskt rum, samt att vardera motiv får en egen karaktär i detta rum.  

Det som jag ytterligare har argumenterat för som kanske är viktigast i förståelsen av det 

symfoniska rummet och den tidsligt retrospektiva karaktären i musiken är symfonins yttre form, 

som jag utifrån Adorno påpekat är genombrotten. Om Mahlers sorgsna själ gav upphov till 

brutenheten som idé så ger genombrottet brutenheten dess form. Genombrottet bryter musikens 

logiska följd, vilket för Peattie symboliserar rummet som skapas på tröskeln mellan det visuella 

och hörbara och för Buhler som en immanent kritik av sonatformen i och med brytningen mot 

sonatformens logik, vars paradoxala uppgift är att upphäva logiken och samtidigt förena vad 

logiken har uteslutit. Det jag argumenterat för stödjer sig på Adorno, Peattie och Buhler men jag 

har försökt att tydliggöra och hävda att genombrottet både är ett brott från utsidan som upphäver 

logiken, samtidigt som genombrottet i sig har en karaktär i symfonin, en utomstående karaktär 

som symboliserar det fiktiva momentet. Detta genom att karaktärisera genombrottet till tre olika 

former, med olika innebörder och karaktärer som gör sin del för symfonins narrativ. Alla tre 

symboliserar brutenheten ur den linjära tidslinjen men det första genombrottet menar jag 

symboliserar Mahlers intåg i musiken då det pastorala i musiken efter genombrottets inträde 

ändras, naturtemat försvinner och återkommer inte igen efter nästa genombrott. Efter Mahlers 

intåg i musiken signalerar de efterkommande satserna, som jag hävdade, de retrospektiva 

minnena/erfarenheterna han vill göra sig kvitt med. Mitt argument blir angeläget i och med det 

andra genombrottet, som jag påstått signalerar själva lösgörandet den linjära tidslinjen. Efter det 

andra genombrottet kom en återtagning till första satsen igen, naturtemat kommer på nytt, 

infernotriolerna, till och med Broder Jakob återkommer från tredje satsen, allt med svag 
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dynamik, ekande på avstånd. Jag argumenterade utifrån det att det var Mahlers långa blick bakåt 

där han efter genombrottet och luftpausens reflexiva moment erfar minnena på nytt och 

hädanefter i satsen slutligen försöker frigöra sig från. Det blir extra påtagligt när Mahler berättar 

om hjältens död, som vanligtvis leder till slutet för den individuella människan men, istället blir 

ett slags pånyttfödande där denne ges en andra chans till seger. Lösgörandet poängterar också 

den rums- och tidsdimensionella yttre karaktären, som därmed tillåts röra sig mellan de olika 

satserna och möjliggör den långa blicken. Slutligen tillskrev jag symfonins tredje genombrott 

som frigörandet, då det innebar upphävandet av infernot. Musiken tar efter sista genombrottet en 

ny bana, paradiso, segermotivet och koralmotivet kommer alla tillsammans och inger känslan av 

seger och lycka. Mahler har här i konsten slutligen gjort upp med all sorg han bar inom sig.  

Sammanfattningsvis har jag argumenterat för att Mahler först och främst bygger sin musik på 

teman, motiv och sånger, likt byggstenar, som funnit där sedan ungdomen. Eftersom Mahler 

själv menar att hans liv och erfarenheter utgör symfonins innersta kärna råder det inga tvivel om 

att han arbetar med minnen och erfarenheter. Dessutom överensstämmer i mångt och mycket 

hans liv med den programtext han först publicerade som tydligt var inspirerad av en av hans 

favoritböcker. Det biografiska uttrycket i hans musik framhävs ur dessa byggstenar från 

ungdomen så som Lieder eines Fahrenden Gesellen, Hans och Greta och Broder Jakob. Helt 

unikt är det kanske inte för en kompositör att skapa en värld med sin musik, någon 

underliggande idé motiverar oftast verket på ett eller annat sätt, men Mahler skapar en tudelad 

värld blandad med fiktion och strävan som överskuggats av det biografiska och lidelsen. Något 

som han i sin tur stegvis bearbetar genom genombrottets karaktär som ett intrång, lösgörande och 

frigörande från erfarenhetens hemskheter - våldet i hemmet och syskonens död. Allteftersom 

skapas en ny relation mellan det förflutna och nuet. Därifrån bildas i sin tur just denna andra 

värld Mahler eftertraktat med musiken vill skapa bortom människans reella tid och rum, orörd av 

det som erfarenheten stulit från en.  
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