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10.12
ONSDAGSSERIEN 8 
Musikhuset kl. 19.00

Herbert Blomstedt, dirigent 

Franz Schubert: Symfoni nr 8, h-moll D 759  25 min
”Den ofullbordade”  
 
I Allegro moderato 
II Andante con moto
 

PAUS 20 min

 
Franz Schubert: Symfoni nr 9,  50 min
C-dur D 944 op. posth., ”Den stora”  
 
I Andante – Allegro ma non troppo 
II Andante con moto 
III Scherzo (Allegro vivace) – Trio 
IV Final (Allegro vivace)

  
Paus ca kl. 19.35. Konserten slutar ca kl. 21.00.
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OM FRANZ SCHUBERTS 
SYMFONIER

Tankehistorien och således även konst-
historien bygger i mindre skala på argu-
ment och motargument, i större skala 
på variationerna i de ledande grundidé-
erna som dominerar atmosfären, något 
som ibland kallas för tidsandans vågrö-
relse. För två hundra år sedan i 1800-ta-
lets början höll de klassiska idealen på 
att övergå i romantiska värderingar. 
Förändringen hade ingen skarp gräns – 
det har de i allmänhet inte. 

Till det romantiska tänkesättet hör-
de från första början undvikandet av 
entydiga definitioner och förkärlek för 
en mångfald av betydelser. Man letade 
efter en form som dels redan i sig är 
fulländad och dels även etablerar ett 
samband med resten av världen. Det 
var meningen att strukturen skulle 
vara sluten men denna ’slutenhet’ skul-
le blott vara en formalitet som bara i 
någon mån döljer samhörigheten med 
det yttre världen. Schlegels program-
förklaring fick efterföljare och konstens 
tyngdpunkter försköts så småningom. 
I musiken sökte man sig till små for-
mer och speciellt sviter bestående av 
små stycken, där det var möjligt att 
tackla avskildhetens och samhörighe-
tens dilemma ur många olika synvink-
lar. Schuberts, Chopins, Mendelssohns 
och kanske speciellt Schumanns mång-
sidiga sångcykler och sviter bestående 
av små stycken var kännetecknande för 
tidsandan. 

Musikens tidiga romantiker skulle 
inte ha varit fullblodsrepresentanter för 
sin genre, om de hade haft en så här 

enkel syn på den konsthistoriska situa-
tionen. Inflytandet från nya tidens lit-
terära budbärare bör inte undervärde-
ras men att överbetona det leder till en 
snedvriden tolkning av en hel genera-
tions strävanden. En precis lika viktig 
maktfaktor var Beethoven som levde 
och var vid full vigör under nästan hela 
Schuberts liv. I sina tonår beundrade 
Mendelssohn honom och följde genast 
hans exempel. Även för Schumann och 
Chopin var han en nyligen bortgången 
stor ikon. Det är viktigt att observera, 
att fastän deras viktigaste landvinning-
ar stod i ett polemiskt förhållande till 
Beethovens högt utvecklade stora for-
mer, så opponerade de sig ingalunda 
direkt mot den föregående generatio-
nens linjedragningar. Romantikernas 
beundran av Beethoven var snarare 
för stor än för liten! Intresset fördelade 
sig på sätt och vis i två riktningar: mi-
niatyrernas värld utövade en viss drag-
ningskraft, men man ville även fort-
sätta att bygga stora former. Det var 
former som satt sämre för Chopin om-
given som han var av den franska kul-
turen utan de symfoniska utmaningar 
som hans tyska kolleger såg sig skyl-
diga att leva upp till. Mendelssohn och 
Schumann balanserade där emellan. 
Det gjorde även Schubert som vad ål-
dern och hemorten beträffar stod när-
mare Beethoven och som på ett natur-
ligt sätt anpassade sin verksamhet till 
det som den vresige grannen fått till 
stånd. Liedproduktionen utgjorde här-
vidlag ett undantag.
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SYMFONI NR 8 
H-MOLL, D 759 ”DEN 
OFULLBORDADE”

I sin nionde symfoni presenterade 
Beethoven drag som onekligen var ro-
mantiska – stundtals släppte han t.ex. 
greppet om den dynamiska processen 
för att ge företräde åt en statisk situa-
tion och lånade musik för finalen ur de 
andra satserna, vilket förebådar något 
som var på modet under högromanti-
ken. Vid uruppförandet i maj 1824 hör-
des dessa och andra förebud om kom-
mande tider för första gången. Men 
Schubert hade träffat sina egna val i 
samma riktning redan tidigare obero-
ende av Beethoven. Efter att ha fått ett 
hedersdiplom från musikföreningen i 
Graz 1823 sände han som tack två fär-
diga symfonisatser och en del av bör-
jan på en tredje sats. Han hade skrivit 
dem ett år tidigare. Föreningens ord-
förande och Schuberts vän Anselm 
Hüttenbrenner arrangerade ingen spel-
ning utan väntade på resten av musi-
ken. Det kom aldrig någon fortsättning 
under Schuberts resterande 5 år och 
därmed var Hüttenbrenner vid ton-
sättarens frånfälle i besittning av en 
ofullbordad symfoni. Vi vet inte var-
för han inte ens då gjorde någonting 
åt manuskriptet och inte ens berättade 
för någon om dess existens. Först 37 
år senare, några månader före sin död, 
nämnde han om det för dirigenten 
Johann von Herbeck. Uruppförandet 
ägde rum i december 1865, några da-
gar efter Sibelius födelse. 

Utöver de två fullständiga satserna 
hade brodern Ferdinand Schubert i för-

var 30 färdigt instrumenterade takter 
och 122 takter som pianoskisser för 
symfonins scherzosats samt några en-
stämmiga melodistumpar. Inga spår av 
en fjärde sats har hittats men många 
forskare tror att ett av mellanspelen i 
scenmusiken till Rosamunde (1823) ur-
sprungligen var tänkt som symfonins 
final. Som sådan använde man den ib-
land i slutet av 1800-talet; tonarten är 
åtminstone h-moll och orkesterns be-
sättning den samma som i symfonin. Å 
andra sidan har man även försökt bevi-
sa att Schubert på riktigt hade planerat 
en tvåsatsig symfoni, men dessa tankar 
har man så småningom övergivit.  

Den ofullbordade symfonin är så pass 
bekant, så lätt att gestalta att den inte 
som sådan behöver någon synopsis el-
ler andra litterära anvisningar. I stället 
lånar jag en stump ur uruppförandets 
kritik signerad Eduard Hanslick som 
ansågs vara musikkritikernas kung. ”Då 
klarinetten och oboen efter några intro-
ducerande takter tillsammans sjunger 
en känslig melodi över stråkarnas stilla 
sus, känner t.o.m. ett barn igen tonsät-
taren och ett halvkvävt utrop ’Schubert’ 
hörs över salen. Han kom först nu men 
det är som om man kände igen hans 
steg, hans sätt att öppna dörren … 
Första satsen är en ljus ström av ljuv-
liga melodier. Trots all sin livskraft och 
mildhet är strömmen så kristallklar att 
man kan se varje liten sten på dess bot-
ten. Och överallt samma värme, sam-
ma gyllene solsken som får knopparna 
att växa och öppna sig! Andantet öpp-
nar sig ännu bredare och mer majes-
tätiskt. Någon klagan eller hatfulla ljud 
förmår inte tränga sig in i denna inti-
ma, stillsamma lyckosång. De fåtaliga 
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stormmolnen i musiken förmedlar sna-
rare ett musikaliskt budskap, inte nå-
got farlig passion … Bägge satsernas 
klangliga skönhet är förtrollande.”

SYMFONI NR 9 C-DUR, 
D 944

Enligt anglosaxiskt bruk numreras sym-
fonin som den nionde. Inom det tysk-
språkiga området har den länge kallats 
för den sjunde. För att ytterligare kom-
plicera saken, kallas D 944 för Symfoni 
nr 8 i Otto Albert Deutsch förteck-
ning som är i allmänt bruk! Hur som 
helst, är det fråga om den s.k. stora 
C-dursymfonin; meningen med binam-
net var att skilja stycket från symfonin 
D 589 som går i samma tonart och som 
RSO spelade under denna säsong den 
26 september.

Satsernas antal är traditionsenligt 
fyra, men de har alla behandlats enligt 
det långa formuläret. Introduktionen 
till första satsen har fått dimensioner 
som nästan motsvarar en självständig 
sats. En enkelt sublim valthornsmelodi 
startar introduktionen och i symfon-
ins helhet får den en större betydelse 
än vad som var brukligt i den tidigare 
musikhistorien. Variationer och härled-
ningar av den dyker upp litet här och 
där, inte minst i första satsens sidote-
ma och som sådan återkommer melo-
din i slutet av satsen och på nytt i fina-
len. I själva huvuddelen (Allegro ma non 
troppo) är det sångbara tematiska ma-
terialets andel överraskande liten, vilket 
är exceptionellt hos Schubert. I största 

allmänhet har den rytmiska energin en 
avgörande roll i symfonin. Den funge-
rar som en dynamo för de snabba sat-
sernas kontinuitet och den bär ståtligt 
över temaföringen och de vältrande 
kulminationerna. Den dominerar även 
den långsamma satsen där den för-
vandlas till en vandrares steg som teck-
nar en bakgrund till allting litet på sam-
ma sätt som i Winterreise (1828). Som i 
sångcykeln växer även i detta Andante 
ur enkelheten fram ett överraskande 
livskraftigt drama och skakande tragik. 
Fastän en symfoniorkester är ett min-
dre intimt instrument än en duo bestå-
ende av en sångare och en pianist, lyck-
as korsbelysningens mästare Schubert 
i de avgörande ögonblicken skapa nå-
gonting väldigt privat.  

Scherzot bygger som sig bör i detta 
skede av symfonin på stabila dansmo-
tiv. Den intagande trion domineras av 
en valthornsklang som smugglar med 
sig en känsla som ofta förknippas med 
Weber, Schumann och Wagner: där 
klingar urskogarna som förr fanns i 
det idag överbefolkade Centraleuropa! 
Den över tusen takter långa finalen 
har träffande sagts föra oss mitt in i 
en musikmarknad; en finländsk vari-
ant kunde vara en rundvandring på en 
översvallande festival. Enskilda motiv 
dyker upp från alla håll och det finns 
åtminstone ett halvt dussin hela tema-
områden. Det ena mer strålande än det 
andra omger de lyssnaren som ohjälp-
ligen rycks med i den allmänna glädjen 
och gamman. 

Jouni Kaipainen (sammandrag)
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HERBERT BLOMSTEDT

Herbert Blomstedt föddes i Förenta 
Staterna men flyttade då han var ett 
par år gammal till Sverige. Han hör till 
de mest kända svenska dirigenterna. 
Blomstedt firade sin 85-årsdag år 2012, 
men hans höga ålder har inte minskat 
på antalet engagemang. Under den-
na säsong dirigerar han bl.a. Berliner 
Philharmoniker, Wiener Philharmoniker 
och Los Angeles Philharmonic samt 
San Francisco Symphony Orchestra 
och Concertgebouw-orkestern i Ams-
terdam. Maestro Blomstedts 85-års-
dag till ära publicerade det tyska skiv-
märket querstand Blomstedts och 
Gewandhausorchesters liveinspelning-
ar av Bruckners samtliga symfonier. 

Blomstedt inledde sin karriär re-
dan på 1950-talet efter att ha stude-
rat vid bl.a. Kungliga Musikhögskolan i 
Stockholm samt i Darmstadt, där han 
koncentrerade sig på nutidsmusik. Sina 
dirigentstudier bedrev Blomstedt vid 
Juilliard School of Music. Han arbeta-
de även under Igor Markevitch ledning 
i Salzburg samt i Tanglewood med 
Leonard Bernstein. 

Blomstedt gjorde sin dirigent-
debut 1954 i täten för Kungliga 
Filharmonikerna i Stockholm. Sedan 
dess han varit chefsdirigent för bl.a. 
Oslo Filharmoniske orkester samt 
Radiosymfoniorkestret Köpenhamn 
och Sveriges Radios symfoniorkester. 
Han var chefsdirigent för Staatskapelle 
Dresden 1975–85 och turnerade med 
orkestern bl.a. i Förenta Staterna och 
Japan samt i de flesta länder i Europa. 
Därtill har han varit musikchef för San 

Francisco Symphony Orchestra och 
Gewandhausorchester och under sin 
långa karriär har han gästdirigerat bl.a. 
Berlinfilharmonikerna, Concertgebouw-
orkestern i Amsterdam, New 
York Philharmonic Orchestra och 
Philharmonia Orchestra i London.  

Blomstedt är speciellt känd som 
tolk för tysk och nordisk musik och 
han har spelat in över 130 olika verk. 
Med Staatskapelle Dresden har 
han spelat in bl.a. Beethovens och 
Schuberts symfonier och med Danska 
RSO hela Nielsens produktion. Med 
Gewandhausorchester har han skivin-
spelat bl.a. verk av Brahms, Bruckner, 
Richard Strauss och Hindemith.

Herbert Blomstedt har fått en hel del 
olika hedersbetygelser och han är he-
dersdirigent för bl.a. NHK-orkestern, 
Gewandhausorchester samt Sveriges 
och Danmarks radiosymfoniker. Han är 
även ledamot av Kungliga Musikaliska 
Akademien i Sverige. 
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skivinspelningar har fått ett flertal 
pris: bland annat BBC Music Magazine 
Award, Prix de l’Académie Charles Cros 
och MIDEM Classical Award. Skivan 
med violinkonserten och orkesterverk 
av Ligeti hörde till Editor´s Choice i tid-
skriften Gramophone i februari 2014. 

 RSO turnerar regelbundet på olika 
håll i världen. Till höjdpunkterna under 
säsongen 2013–2014 hörde en fram-
gångsrik konsert under chefsdirigen-
ten Hannu Lintus ledning i Musikverein 
i Wien som ingick i orkesterns turné i 
Mellaneuropa. Under spelåret 2014–
2015 framträder orkestern och Hannu 
Lintu i Stockholm och företar en tur-
né i hemlandet. Med dirigenten Joshua 
Weilerstein gästspelar RSO vid EBU-
festivalen i Bukarest. 

RSO:s radiokanal är Yle Radio 1 som 
radierar alla orkesterns konserter. I all-
mänhet sänds både de inhemska och 
utländska konserterna direkt. På RSO:s 
webbsidor (yle.fi/rso) kan konserterna 
avlyssnas live och ses med hög resolu-
tion. En stor del av konserterna televise-
ras också direkt på Yle Teema.

RADIONS 
SYMFONIORKESTER

Radions symfoniorkester (RSO) har som 
sin uppgift att producera och befrämja 
inhemsk musikkultur. Hannu Lintu till-
trädde som orkesterns chefsdirigent 
hösten 2013. RSO:s hedersdirigenter är 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo. 

Den ursprungliga Radioorkestern 
grundades år 1927 och bestod då av tio 
musiker. På 1960-talet utvidgades en-
semblen till fulltalig symfoniorkester. 
RSO:s tidigare chefsdirigenter är Toivo 
Haapanen, Nils-Eric Fougstedt, Paavo 
Berglund, Okko Kamu, Leif Segerstam, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo.

 Utöver de klassisk-romantiska mäs-
terverken ingår en hel del nutida musik 
i RSO:s repertoar. Orkestern uruppför 
årligen ett flertal egna beställningsverk. 
Till RSO:s uppgifter hör även att spela 
in all finsk orkestermusik för radions ar-
kiv och lösa in rättigheterna till dessa 
inspelningar. Under spelåret 2014–2015 
uruppför orkestern fyra verk som be-
ställts av Yle. Därtill består program-
met bland annat av Strauss färgstarka 
tondikter, Sjostakovitjs symfonier samt 
Haydns stora oratorium Skapelsen. 
Orkestern får även gästspel av bland an-
dra dirigenterna Leonard Slatkin, Kent 
Nagano, Herbert Blomstedt och Esa-
Pekka Salonen, sopranen Karita Mattila, 
altviolinisten Tabea Zimmermann och 
pianisten Olli Mustonen. 

RSO har spelat in verk av bland an-
dra Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspelat 
Launis› opera Aslak Hetta. Orkesters 


