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14.11    
TORSDAGSSERIEN 4  
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Markus Groh, piano 

Erkki Melartin: Traumgesicht op. 70 15 min

Paul Hindemith: Konsert för piano och orkester 30 min

I Mässig schnell 
II Langsam 
III Variationer över två medeltida melodier Tre fontane: 
Canzona – Marsch – Valse lente – Kapris – Tre fontane 

PAUS 20 min

Jean Sibelius: Symfoni nr 1 e-moll op. 39 38 min

I Andante ma non troppo – Allegro energico 
II Andante (ma non troppo lento) 
III Scherzo (Allegro)
IV Final (Quasi una fantasia) (Andante – Allegro molto)

Paus ca kl. 20.00. Konserten slutar ca kl. 21.10. 
Sänds direkt på Yle Radio 1, Yle Teema och webben (yle.fi/klassinen).
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ERKKI MELARTIN 
(1875–1937): 
TRAUMGESICHT OP. 70

Erkki Melartin hade fått inbjudan att 
dirigera i S:t Petersburg år 1910 inom 
ramen för en populär konsertserie som 
uppkallats efter den berömde dirigen-
ten och pianisten Alexander Ziloti. 
Enligt avtalet skulle en komposition 
av honom själv ingå i konsertprogram-
met. Han hade tänkt presentera sin 
tredje symfoni (1907) för publiken i S:t 
Petersburg, men i juli meddelade Ziloti 
att symfonin under inga omständig-
heter rymdes med i seriens program. 
Melartin fick bråttom att plötsligt skri-
va ett nytt orkesterverk som är kortare 
än en symfoni men som ändå skulle 
utnyttja den petersburgska orkestern 
med dess ansenliga resurser vars like 
saknades i Finland på den tiden. På 
grund av tidsbristen valde han att an-
vända material ur sin egen musik från 
1905 skriven till italienaren Gabriele 
d’Annunzios (1863–1938) pjäs Sogno di 
un mattino di primavera. Tack vare det 
bekanta materialet kom han snabbt 
igång och redan i augusti skrev han 
till en vän att han just hade fullbordat 
en symfonisk dikt som han kallat för 
Yökuva (Nattbild). 

År 1910 hade ännu ingen inhemsk 
tonsättare skrivit så virtuos textur och 
för så stor orkester som Melartin i den-
na komposition. Sibelius använde sig 
aldrig av trefaldiga träblåsinstrument, 
två harpor och stor slagverkssektion – 
och det gjorde ingen annan heller före 
1920-talets modernister. Indelandet av 
stråkarna så att en del spelar med sor-

din och en annan utan var en ny och 
originell lösning som naturligtvis kräv-
de en stor stråksektion. 

Efter uppförandet dirigerade ton-
sättaren verket i Helsingfors i bör-
jan av 1911 och kort därefter i Viborg. 
I mars 1912 stod Riga i Lettland i tu-
ren. Sedan följde ett långt uppehåll 
ända tills Georg Schneevoigt tog sig 
an partituret i Helsingfors i april 1932. 
Liksom Sibelius Finlandia bytte verket 
namn nästan varje gång det spelades: 
Yökuva översattes för S:t Petersburg 
och Finland till tyska och fick heta 
Traumgesicht (”Drömbild”), i Viborg 
fick stycket namnet Öinen kuva, sinfo-
ninen runoelma (Nattlig bild, en sym-
fonisk dikt). I Riga hette det igen 
Traumgesicht, men nu med underrub-
riken eine symphonische Dichtung. För 
Schneevoigts framförande lämnade 
tonsättaren bort den beskrivande de-
len av rubriken och stycket fick det ob-
jektiva ”genrenamnet” Symphonische 
Musik. Nu då partituret äntligen ren-
skrivits och publicerats i digital form 
tack vare Finska Kulturfonden och 
Erkki Melartin-sällskapet, återfick mu-
siken det namn som den hade vid ur-
uppförandet: Traumgesicht. 

PAUL HINDEMITH 
(1895–1963): 
KONSERT FÖR PIANO 
OCH ORKESTER

Hindemith var en veritabel musikalisk 
mångsysslare. Förutom tonsättare var 
han även violast (en av sin tids främ-
sta), dirigent, teoretiker, lärare och or-



3

ganisatör. Han hörde till de få i musik-
historien som kunde spela praktiskt 
taget alla orkesterns instrument och 
några till. Med fullgod orsak har man 
sagt att han så att säga var en ba-
rockens universalmusiker förflyttad till 
1900-talet. Detta var också så till vida 
ett lämpligt omdöme, att Hindemith 
uttryckligen fann sina musikaliska ide-
al inom barocken. Han var framför allt 
en stor beundrare av Bach, vilket också 
hördes i hans musik. 

Pianokonserten härstammar från 
år 1945, då den femtioårige ton-
sättaren var bosatt i Connecticut i 
Förenta Staterna. Ett klart linjärt tän-
kande dominerar första satsen inom 
ramen för en behärskad sonatform. 
Huvudtonarten är a-moll, men satsen 
utmynnar trots det i dur. En stor del 
av texturen för tankarna till Bach men 
de musikaliska faddrarna kunde lika 
väl ha varit Mozart och Clementi, och 
man kan t.o.m. höra ett avlägset eko 
av någonting chopinmässigt. Även den 
i ciss-moll skrivna långsamma satsen 
spinner sin textur användande sig av 
grafisk kontrapunkt men färgelemen-
tet har en viktigare roll än i allmänhet 
hos Hindemith. Slutet övergår flärdfritt 
och skönt i Dess-dur. I finalen serverar 
Hindemith en brokig kavalkad av sinse-
mellan helt olika stämningar och textu-
rer. Han kallade den för Medley, vilket i 
musikaliska sammanhang betyder pot-
purri och inte en blandning av simstilar 
som i idrottsterminologin. Den glada 
sista satsen består således av frag-
ment som låter nästan fristående. Då 
man synar dem närmare märker man 
emellertid ett så pass klart samband 
på materialnivå att man rent av kän-

ner sig frestad att betrakta fragmen-
ten som variationer av varandra. Till 
sitt väsen är Canzona, Marsch, Långsam 
vals och Kapris självständiga avsnitt. 
Tillsammans leder de till slut till en 
medeltida dans Tre fontane (”Tre fontä-
ner”), vars melodi verkar ha varit grun-
den till ”variationssviten”. Konserten 
slutar kraftfullt och koncist i A-dur.

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): SYMFONI 
NR 1 E-MOLL OP. 39

Det finns egentligen inget speciellt be-
hov att introducera Sibelius symfonier 
för den finländska konsertpubliken: 
dessa mästerverk är mer än välbekan-
ta och så gott som allting av betydelse 
har förmodligt sagts om dem tusentals 
gånger. Man vet inte så mycket om för-
sta symfonins tillkomsthistoria: i mot-
sats till senare år finns det inte ännu 
från denna tid några legendariska dag-
boksanteckningar av det slag som ger 
en konkret inblick i mästarens liv och 
arbete. 

Det är intressant att konstatera att 
e-mollsymfonin hela tiden ser ut att 
komma upp i topp bland Sibelius mest 
spelade verk. Den torde i detta nu vara 
den tredje mest populära symfonin ge-
nast efter den andra och den femte. 
Detta vittnar naturligtvis om hur ro-
mantiskt lagd konsertpubliken är, men 
samtidigt bevisar det även att Sibelius 
redan då han skrev sin första symfoni 
var helt och hållet uppgiften mogen 
och mer än så. Förstlingssymfonin som 
kom till i början av 1899 var inget öv-
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ningsstycke utan en fullödig represen-
tant för den romantiska symfonin. 

Kort uttryckt har symfonin ett en-
ergiskt sjudande allegro som följer ef-
ter en mörk mediterande introduktion, 
en långsam sats som domineras av ett 
känsligt tema, ett brucknerskt trotsigt, 
flärdfritt scherzo och en något rap-
sodisk final. I första satsen klingar in-
troduktionsmotivet patetiskt i tjajkov-
skijsk stil och sedan slungas musiken 
in i en nästan otematisk fors av små 
motiv. Den energiska flykten avbryts 
av ett stiligt, lugnt landskap, ett be-
römt hymntema som utan tvekan hör 
till pärlorna bland Sibelius storartade 
tematiska skatter. Liksom första satsen 
tystnar finalen i pizzicaton som i slutre-
torikens diskurs representerar ett ”frå-
getecken i stället för ett utropstecken” 
– välfunnet också det. De olika satser-
na har även andra mera dolda inbördes 
samband än första satsens och finalens 
gemensamma tematik. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)

HANNU LINTU

Hannu Lintu, varför byttes Pingouds för-
sta symfoni som fanns i säsongplanerna 
ut mot Melartins Traumgesicht?

I det handskrivna partituret och i orkes-
termaterialet till Pingouds första sym-
foni fanns det fel och otydligheter av 
det lag att vi konstaterade att det är 
bäst att vänta på att verket kommer ut 
i tryck. Nu i dagarna startar ett projekt 
till förmån för det musikaliska kulturar-
vet i Finland som jag också själv deltar 

i. Målet är att med tiden renskriva bl.a. 
samtliga Pingouds symfonier och pia-
nokonserter. Jag anser att en modern 
symfoniorkester inte är skyldig att age-
ra arkeolog. 

Vad orkestreringen beträffar sitter 
Traumgesicht också bättre vid denna 
konsert. Melartinsällskapet har nyligen 
gjort ett förtjänstfullt arbete och fär-
digställt en tydlig utgåva av partituret. 
Till dags dato har verket märkligt nog 
varit totalt undangömt – det framför-
des senast år 1932 och någon inspel-
ning finns inte. 

Vad tycker du om Melartin som tonsät-
tare?

En begåvad och mångsidig man. Han 
var ju sysselsatt med allt möjligt. 
Förutom att han komponerade så må-
lade han också och sysslade med skriv-
arbeten. Så var det på den tiden. Man 
ansåg att en konstnär gärna får vara 
kulturellt aktiv på många olika sätt. 
Man beundrade t.ex. Skrjabin som gjor-
de insatser inom nästa alla konstgen-
rer. I Finland skrev också t.ex. Pingoud 
omfattande essäer, enligt mig verkli-
gen betydande musikfilosofiska texter. 
I själva verket var Sibelius ett undantag 
i detta avseende: han nöjde sig med att 
bara komponera. 

Ofta glömmer man det faktum 
att Melartin var bara tio år yngre än 
Sibelius. Han förknippas ofta utan or-
sak med den tonsättargrupp som ännu 
i åratal efter att Sibelius slutat kompo-
nera slokade i Mästarens fotspår och 
försökte skriva postsibelianska symfo-
nier. Jag anser att tiden delvis förvrängt 
vår uppfattning om Melartin.
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Hur skulle du beskriva Traumgesicht?

Jag vill inte hävda att vi här skulle ha hit-
tat någon kronjuvel, men Traumgesicht 
är ett utmärkt och välklingande orkes-
terstycke. I stilistiskt hänseende är det 
någonting helt annat än det som man 
kunde vänta sig av Melartin. Ett tids-
mässigt intressant jämförelseobjekt är 
Sibelius Pohjolas dotter som kom till 
fyra år tidigare. Bägge verken skrevs 
för Zilotis konserter i S:t Petersburg. 

Både Pohjolas dotter och Melartins 
verk visar att man nog på den tiden i 
Finland i ganska hög grad även hade 
blickarna riktade mot Richard Strauss. 
Melartin beundrade Tjajkovskij och å 
andra sidan även Strauss och Mahler. 
Därtill kommer ytterligare den in-
hemska melodikens inflytande. Här 
har vi ett hopkok med ganska origi-
nella ingredienser. Om man tänker på 
Wagners eller Strauss tyska romantik, 
så har den ju inte ur musikalisk synvin-
kel något samband med den folkliga 
traditionen. Sedan kom Mahler som 
lyckades kombinera dessa två. Melartin 
hörde till de första finländare som diri-
gerade Mahlers symfonier, i Viborg un-
gefär kring 1910. Jag gissar att marsch-
avsnittet med tillhörande trummor i 
Traumgesicht härstammar från Mahler.

Det finns två harpor i Traumgesicht, 
vilket pekar inte bara i riktning mot 
Strauss utan även mot det franska. 
Orkestreringens karaktär och melodis-
ka intensitet för tankarna till den ger-
manska världen och harmoniskt sett 
har den även en hel del influenser från 
Tjajkovskij. Verket hör till samma typ 
av galna verk som vissa av Pingouds el-
ler Aarre Merikantos stora koloristiska 

orkesterstycken. Till Melartins förtjäns-
ter hör hans symfoniska sinnelag och 
det faktum att han hade fötterna på 
jorden. Han var till sin läggning mera 
symfoniker än Raitio, Pingoud eller 
Merikanto. 

I detta verk finns till råga på allt en 
dramatisk struktur som han fått av 
Skrjabin: den ena höjdpunkten följer 
på den andra och kulmen som byggts 
upp länge och väl avmattas snabbt. Det 
flerskiktiga, polyrytmiska ackompanje-
rande mönstret pekar i samma rikt-
ning. 

Då man läser samtida kommentarer 
från början av 30-talet då verket spe-
lades, märker man att ingen var riktigt 
tillfreds med Traumgesicht. Merikanto 
och hans gelikar fann stycket gammal-
modigt medan tidningarna fann det 
för modernt. 

 
En hurudan symfoni är enligt dig Sibelius 
första?

Första symfonin är verkligen inget verk 
av en debutant men nog skrivet av 
en ännu relativt oerfaren symfoniker. 
I Sibelius förstlingssymfoni möter vi 
en tonsättare som håller på att övergå 
från en nationell stil till den mondäna 
symfoniska världen. Numera då vi kän-
ner till Sibelius symfoniska båge i sin 
helhet, kan första symfonin te sig litet 
mindre revolutionär än de övriga. Å an-
dra sidan är den ett viktigt nyckelverk 
för att hela hans exceptionella symfo-
niska produktion baserar sig på grod-
dar vars flera år långa utveckling börjar 
här. Verket kräver måhända mera med-
veten vidsynthet och storstilat musice-
rande av musikerna än många andra 
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senare Sibeliussymfonier. Vissa person-
liga drag i orkestreringen, exempelvis 
den svulstiga användningen av tuba 
och pukor, vållar ofta huvudbry. Å an-
dra sidan sjunger Sibelius stråkmelodi-
er sällan med sådan passion. 

På programmet står även Paul 
Hindemiths sällan hörda pianokonsert.

Den är ett fynd som Markus Groh gjort. 
Konserten har inte spelats speciellt ofta 
ens i Tyskland. Han stötte först på en 
gammal liveinspelning av konserten, 
letade reda på partituret och märk-
te att det i själva verket är fråga om 
en stor konsert med många nivåer. 
Huvudvikten ligger i den andra, lång-
samma satsen vars värld har rent av 
bartokska drag. Jag upplever själv ib-
land den akademiskt musikantiska stil 
som Hindemith också är känd för som 
litet problematisk, men då hans musik 
är som bäst är den stark och uttrycks-
full eller avväpnande uppriktig som i 
den föreliggande konserten.

 Jag känner på mig att Hindemith, 
litet som Nielsen, skrämmer bort den 
finländska publiken. Hindemith har 
ett något sämre rykte på grund av att 
man betraktar honom som en fyn-
dig nyklassiker som inte vågar öppna 
sig helt och hållet och som dessutom 
komponerade så misstänkligt myck-
et. Man känner emellertid inte längre 
riktigt till hans produktion. Jag skulle 
gärna se att man spelade Hindemiths 
stora expressiva kompositioner oftare 
– Essdursymfonin, Harmonie der Welt, 
Mathis der Maler, för att inte tala om 
hans operor. 

Intervjuare Lotta Emanuelsson

MARKUS GROH
Pianisten Markus Groh vann den presti-
gefyllda Drottning Elisabeth-tävlingen i 
Bryssel 1995 och blev därmed den för-
sta tyska musikern som tagit hem se-
gern i tävlingen. Han har sedermera 
uppträtt runt om i världen. Groh har 
framträtt som solist med bl.a. London 
Symphony Orchestra, Cleveland 
Orchestra, New York Philharmonic 
Orchestra, Philadelphia Orchestra, San 
Francisco Symphony Orchestra och 
S:t Petersburgs filharmoniker. Han 
har samarbetat med bl.a. dirigenter-
na David Robertson, Kent Nagano och 
Jonathan Nott.

 Groh har gett solokonserter på de 
mest kända konsertestraderna i värl-
den från Amsterdam till Tokyo. I höst 
deltar Groh i Flanderns symfoniorkes-
ters turné i Belgien och Frankrike samt 
spelar Gershwins Rhapsody in Blue 
som solist för The Louisville Orchestra.

Groh bor i Berlin och New York. Han 
har spelat in på skiva musik av Liszt 
och Brahms. Bägge skivorna har vunnit 
pris och fått beröm av kritikerna. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester med uppgift att 
producera och befrämja finländsk mu-
sikkultur. Orkesterns nye chefsdirigent 
är Hannu Lintu.

År 1927, ett år efter Rundradiobolagets 
grundande, bildades en tiomanna en-
semble som utvidgades till en full-
talig symfoniorkester på 1960-talet. 
Orkesterns tidigare chefsdirigenter är 
Toivo Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, 
Paavo Berglund, Okko Kamu, Leif 
Segerstam, Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. Saraste och Oramo är 
RSO:s hedersdirigenter.

Den nya inhemska musiken utgör en 
viktig del av RSO:s repertoar. Varje år 
uruppför orkestern ett flertal verk som 
beställs av Yle. Till RSO:s uppdrag hör 
också att göra friköpta inspelningar av 
all inhemsk orkestermusik. Under spelå-
ret 2013–2014 uruppför orkestern sex 
inhemska verk som Yle beställt.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Eötvös, Nielsen, Hakola, Lindberg, 
Saariaho, Sallinen, Kaipainen och 
Kokkonen samt premiärskivinspelnin-
gen av Armas Launis’ opera Aslak Hetta. 
Orkesterns inspelningar har fått bety-
dande pris bl.a. av BBC Music Magazine 
och Académie Charles Gros. Skivan med 
Lindbergs och Sibelius violinkonserter 
(Sony BMG) där solostämman spelas 
av Lisa Batiashvili fick MIDEM Classical 
Award 2008. Samma år valde New York 
Times orkesterns andra Lindbergskiva 
till årets skiva. 

RSO turnerar regelbundet på olika håll 
i världen. Under spelåret 2013–14 åker 
orkestern ut på turné i Mellaneuropa 
under Hannu Lintus ledning. 

RSO:s radiokanal är YLE Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På webb-
sidan yle.fi/klassinen kan konserterna 
avnjutas live med hög upplösning. 


