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5.12 
ONSDAGSSERIEN 5 
Musikhuset kl. 19.00

Santtu-Matias Rouvali, dirigent
Pekka Kuusisto, violin  

Uuno Klami: Sveaborg, uvertyr op. 30 12 min

Sebastian Fagerlund: Violinkonsert ”Darkness in Light”  28 min

I Energico 
II Lento intenso 
III Bruscamente 

 
PAUS 20 min

Uuno Klami: Kalevalasviten  30 min

I Världens skapelse
II Vårbrodd
III Terhenniemi
IV Lemminkäinens vaggvisa 
V Sampo smides  
 

Paus ca kl. 19.50. Konserten slutar ca kl. 20.50. 
Sänds direkt i Yle Radio 1 och på Internet yle.fi/rso.
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UUNO KLAMI 
(1900–1961): SVEABORG 
 
För dagens lyssnare framstår Uuno 
Klamis uvertyr Sveaborg (1940) som 
ett så pass problemfritt och positivt 
verk, att det kan vara svårt att fatta 
att musiken i tiden ledde till kontro-
verser av många slag. Både vid urupp-
förandet i Sverige i mars 1941 och vid 
Finlandspremiären i maj samma år an-
såg man att verket gav uttryck för vin-
terkrigets anda, dess trots och patrio-
tism. Samtidigt frågade man sig om 
uvertyren motsvarade rubriken och 
om tonen rent av var alltför krigisk. 
Man tyckte sig höra ”bombastiska” 
drag och ”militarisering av skolungdo-
men”. Den finlandssvenska publiken 
kände sig främmande för verkets fins-
ka namn ”Suomenlinna” som upplev-
des som ohistoriskt med beaktande av 
att fästningens ursprungliga namn är 
”Sveaborg”. 

Meningsskiljaktigheterna stör-
de  Klami och han försökte ge verket 
ett mera neutralt namn: ”Fästning 
vid havets strand”. Rubriken förblev 
emellertid till sist oförändrad medan 
själva musiken däremot undergick fö-
rändringar. I juni 1943 dirigerade Toivo 
Haapanen Sveaborg med stor fram-
gång i Heidelberg. Partituret blev kvar 
i Tyskland och förstördes något år 
senare. År 1944 skrev Klami om uver-
tyren utgående från gamla skisser och 
den nya versionen hördes för första 
gången i Helsingfors i december sam-
ma år. 

Oberoende av om uvertyren i sin nya 
gestalt hade förändrats i någon avgö-

rande grad eller inte, så började åt-
minstone mottagandet få nya nyanser, 
då kriget inte längre kastade så långa 
skuggor. När uvertyren spelades i sam-
band med Klamis 50-års jubileums-
konsert hösten 1950, ansågs den vara 
fräsch och fartfylld och ge uttryck för 
”kompositörens sunda, optimistiska-
konstnärspersonlighet”. Det är möjligt 
att Klami från första början inte alls 
hade för avsikt att skapa ett verk som 
speglar krigstidens stämningar. 

Även om Sveaborg inte kan bet-
raktas som egentlig ”krigsmusik”, så 
är stämningen i uvertyren avsikt-
ligt högtidlig och präglad av segervil-
ja. Öppningstemat har en delvis mar-
schliknande karaktär som emellertid är 
hurtig och ljus, långt ifrån krigets bistra 
realiteter. Det andra centrala temat är 
övervägande romantiskt och sångbart. 
Utgående från motiven byggs en han-
dlingskraftig genomföring som också 
presenterar nytt material. I slutet blir 
huvudmotivet segervisst och storvulet 
i stil med de bästa festuvertyrerna.

SEBASTIAN 
FAGERLUND (1972–): 
VIOLINKONSERT 
”DARKNESS IN LIGHT”

 
”Komponerandet av en violinkonsert 
hör till en av de största utmaningarna 
jag hittills har ställts inför som kompo-
sitör”, säger Sebastian Fagerlund. Det 
är inte lite sagt av en ledande tonsätta-
re inom den yngre generationen med 
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ett flertal prisade verk av stort format 
bakom sig. Till de mest kända av hans 
många verk för orkester hör klarinett-
konserten (2006), som inledde en ny 
stilperiod med bredare bas, samt Ignite 
(2010). Till huvudverken hör därtill även 
kammaroperan Döbeln (2009).

Till Fagerlunds centrala verk fogas 
nu hans violinkonsert som kom till i 
början av sommaren på beställning 
av Tammerfors filharmoniska orkester. 
Violinen är Fagerlunds eget instrument 
men då han skrev konserten tänkte 
han på Pekka Kuusisto, som verket är 
dedicerat till och som uruppförde so-
lopartiet i Tammerfors den 6 septem-
ber. “Pekka har varit med från första 
början och mina sammankomster med 
honom har varit en viktig del av arbets-
processen. Jag upplever att vi har ett 
mycket liknande förhållande till olika 
musikstilar och estetik, präglat av en-
tusiasm, engagemang och nyfikenhet”, 
konstaterar Fagerlund. En annan cent-
ral källa till inspiration har varit japanen 
Haruki Murakamis litteratur, speciellt 
dennes sätt att i sina verk kombinera 
verkligheten med en overklig dröm-
värld. Till detta hänvisar uttryckligen 
verkets binamn Darkness in Light.

Konserten domineras av ett slags 
spiraltänkande där materialet ständigt 
återkommer i ny form. På typiskt kon-
sertvis är satserna tre till antalet med 
två snabba yttersatser och en långsam 
sats i mitten. Satserna spelas i en följd 
utan uppehåll och bygger på gemen-
samt material.

Första satsen präglas av en för kon-
serter karaktäristisk spänning mellan 
solist och orkester. Fagerlund talar rent 
av om ”ett slags modern Don Quijote-

kamp som solisten för mot maskiner av 
olika typ och storlek i orkestern”. 

Efter en kadens glider musiken över 
i den långsamma satsen. En avgöran-
de vändpunkt i konserten kommer mot 
slutet av satsen, då ”violinens motiv 
(som rör sig uppåt och nedåt i mikroin-
tervall) drar orkesterns stora harmonis-
ka block med sig som glissandon”, som 
Fagerlund säger. Finalen återgår först 
till samma tempo och samma motiv 
som första satsen. Men någonting har 
ändå förändrats och medan tempot 
tilltar börjar de musikaliska ingredien-
serna utvecklas i olika riktningar.

UUNO KLAMI:
KALEVALASVITEN  

Sibelius skapade en så pass originell 
och stark förebild för Kalevalainspirerad 
musik att det krävdes både tidsmässig 
och stilistisk distans innan man över-
huvudtaget kunde tänka sig en ny 
etablerad Kalevalaklassiker för orkester. 
Denna klassiker kom sedan att skrivas 
av Uuno Klami i form av Kalevalasviten, 
där Stravinskys och Ravels slående ryt-
mer och sprakande klangfärger ger na-
tionaleposets motiv ett uttryck som 
andas internationell modernism. 

Kalevalasvitens tidigaste frön kan ha 
planterats redan i Paris under vintern 
1924–25, då Klami hade tillfälle att 
höra betydande representanter för den 
internationella modernismen. Då låna-
de han även ett exemplar av Kalevala 
på Sorbonneuniversitetets bibliotek. 
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Mot slutet av 1920-talet började tan-
ken på ett verk utgående från Kalevala 
långsamt ta form. Den avgörande im-
pulsen kom från Robert Kajanus som 
uppmanade Klami att nalkas Kalevala 
utgående från den moderna orkester-
teknikens medel. 

Kalevalasviten spelades i sin fyr-
satsiga form år 1933 under namnet 
Koreografiska bilder ur Kalevala. Sedan 
kompletterade Klami sviten med en ny 
mellersta sats som skiljer åt de två ti-
digare, sinsemellan liknande mellan-
satserna. Men det visade sig att den 
sålunda tillkomna musiken var alltför 
omfattande och Lemminkäinens även-
tyr på ön (1934) blev i stället ett självs-
tändigt verk. Sviten fick sin slutgiltiga 
form först år 1943, då Klami kompone-
rade en ny mellersta sats, Terhenniemi, 
och samtidigt reviderade de övriga sat-
serna.

I Kalevalasviten förenas det nationel-
la med det internationella och primi-
tivismen med modernismen. Arkaiska 
melodier med begränsad ambitus väl-
ler fram ur den finska traditionen och 
deras konturer skiljer sig inte så mycket 
från vissa teman i Sibelius Kullervo och 
En saga. Klami använder emellertid sina 
motiv på ett helt annat sätt, genom att 
upprepa dem snarare än att utveckla 
dem. I detta avseende står han närma-
re Stravinskys teknik i Våroffer.

Första satsen, Världens skapelse, bes-
kriver med partiturets ord “hur världen 
skapades ur ett kaotiskt urtillstånd”. 
Klami förknippar visserligen satsen 
med den första runan i Kalevala, men 
dess samband med händelserna i epo-
set är ändå avlägset. I satsen Vårbrodd 
spirar de första växterna på jorden. 

Fastän Terhenniemi inte har direkt sam-
band med eposet, tecknas där ett re-
dan fullt utvecklat Kalevalalandskap, 
ett möte mellan vatten, jord och luft. 
De två sista satserna, Lemminkäinens 
vaggvisa och Sampo smides, har närma-
re samband med händelserna i Kalevala 
och i dem får människan huvudrollen.

Kimmo Korhonen (sammandrag)

SANTTU-MATIAS 
ROUVALI

Santtu-Matias Rouvalis dirigentkar-
riär har på en kort tid gått framåt med 
stormsteg. Vid sidan av sina dirigent-
studier, som han inledde 2007 för Leif 
Segerstam, Jorma Panula och Hannu 
Lintu, har Rouvali hunnit dirigera be-
tydande symfoniorkestrar både i hem-
landet och utomlands. Före dirigent-
studierna studerade han slagverk vid 
Sibelius-Akademins ungdomsutbild-
ning.

Rouvali har utnämnts till följan-
de chefsdirigent för Tammerfors-
filharmonin och han tillträder sin post 
hösten 2013. Samtidigt blir han även 
förste gästdirigent för Köpenhamns 
filharmoniska orkester. I juli 2011 kom 
Rouvali i åtnjutande av Los Angeles 
Philharmonic Orchestras program 
Dudamel Fellowship. Inom ramen för 
programmet fick fyra unga dirigen-
ter personlig handledning och tillfälle 
att dirigera filharmonikerna samt bl.a. 
delta i orkesterns arbete med publi-
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ken. Sedan september 2011 har Rouvali 
även varit konstnärlig partner vid 
Tapiola Sinfonietta. Under kommande 
år fortsätter han även det nära samar-
bete som han etablerat med RSO.

Under innevarande säsong dirigerar 
Santtu-Matias Rouvali bl.a. Sveriges 
Radios symfoniorkester, Orchestre 
Philharmonique Radio France, 
Dresdner Sinfoniker och Philharmonia 
Orchestra London. Rouvali har sedan 
år 2009 arbetat som Sakari Oramos as-
sistent vid Karleby operasommar, där 
han dirigerat bl.a. Bizet’s Carmen och 
Mozarts Trollflöjten. Nästa gång diri-
gerar Santtu-Matias Rouvali Radions 
symfoniorkester den 30 januari 2013. 
Då står verk av Ligeti, Salonen och 
Dvořák på programmet.

PEKKA KUUSISTO

Pekka Kuusisto har blivit känd som en 
sällsynt mångsidig och fördomsfri mu-
siker. Han är lika hemmastadd som so-
list med symfoniorkester som han är 
till exempel i den elektroniska musi-
kens värld. År 2008 fick Pekka Kuusisto 
Väinö Tanner-stiftelsens pris. I motive-
ringen nämns Kuusistos ”gränsövers-
kridningar, hans öppna och fördomsfria 
förhållande till all god musik och hans 
klara vision av musiken som en före-
nande kraft mellan människor, kulturer 
och folk”.

Kuusisto inledde sina violinstudier 
i tre års ålder. Sedan bar det vida-
re till Östra Helsingfors musikinstitut 

och via Sibelius-Akademin till Indiana 
University. Hans viktigaste lärare 
var Géza Szilvay, Tuomas Haapanen, 
Miriam Fried och Paul Biss. Som förs-
ta finländare vann Pekka Kuusisto Jean 
Sibelius-violintävlingen 1995.

Kuusisto hör till Tapiola Sinfoniettas 
konstnärspartners. Målet med samar-
betet är att musicera kammarmusika-
liskt utan någon egentlig dirigent. Ett 
liknande arbetssätt som kombinerar 
solistens och dirigentens roll tilläm-
par han regelbundet även med bl.a. 
Virtuosi di Kuhmo, Australian Chamber 
Orchestra, London Chamber Orchestra, 
Scottish Camber Ochestra och Britten 
Sinfonia. 

Till några av de mest kända ensemb-
lerna som Kuusisto spelar regelbundet 
med hör KRAFT, The Luomu Players 
samt Subterráneo. Bakom sig har han 
även bejublat samarbete med voka-
lensemblen Rajattomat, Trio Töykeät, 
Don Johnson Big Band, Rinneradio och 
Salsa Dura från USA. Kuusisto har ock-
så ofta spelat kammarmusik med bl.a. 
Olli Mustonen och Ismo Eskelinen.

Pekka Kuusisto är konstnärlig leda-
re för Vår Festival i Träskända. På kul-
turcentret Verkatehdas i Tavastehus 
ges under säsongerna 2009–2012 en 
mångsidig konsertserie som han pla-
nerat. 

Pekka Kuusisto gör skivinspelningar i 
huvudsak för Ondine, men tillsammans 
med andra artister har hans inspelnin-
gar även getts ut av bl.a. Rockadillo, 
BIS, Texicalli, Warner och Sony Classical. 
Pekka Kuusisto trakterar en Giovanni 
Battista Guadagnini (1754), en violin 
som ägs av Finska Kulturfonden. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

 
Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppgift att producera och 
främja finländsk musikkultur. Hösten 
2013 tillträder Hannu Lintu som chefs-
dirigent för RSO. Under säsongen 
2012–2013 är han orkesterns förste 
gästdirigent. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Då Radioorkestern grundades år 
1927, bestod den av tio musiker. På 
1960-talet utvidgades ensemblen till 
fulltalig symfoniorkester. RSO:s chefs-
dirigenter har varit Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Den allra nyaste inhemska musiken 
har en viktig plats i RSO:s repertoar. 
Orkestern beställer och uruppför varje 
år ett flertal nya verk. Till RSO:s upp-
gifter hör också att för Yles arkiv spela 
in all finländsk orkestermusik med fulla 
radieringsrättigheter. Under säsongen 
2012–2013 uruppför RSO sex inhemska 
verk som beställts av Yle. 

  RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärinspelningen 
av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns skivinspelningar har fått 
prestigefulla pris av bl.a. BBC Music 
Magazine och Académie Charles Cros. 
Skivan med Lindbergs och Sibelius’ vio-
linkonserter med Lisa Batiashvili som 
solist (Sony BMG) fick priset MIDEM 
Classical Awards 2008. Samma år valde 
New York Times en annan RSO-skiva 

med musik av Magnus Lindberg till 
årets skiva.  

 RSO har en regelbunden turnéverk-
samhet. Under säsongen 2012–2013 
företar orkestern tillsammans med 
Hannu Lintu en turné till östra Finland 
samt en Sydeuropaturné. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1, som 
radierar alla orkesterns konserter. Såväl 
de inhemska som de utländska kon-
serterna sänds i allmänhet direkt. På 
RSO:s webbsidor (yle.fi/rso) kan man 
lyssna på och se konserterna live med 
hög upplösning.


