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6.12
SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT
Musikhuset kl. 15.00

Hannu Lintu, dirigent
Anne Sofie von Otter, mezzosopran 

Aulis Sallinen: Symfoni nr 8, op. 81  20 min
”Autumnal Fragments” 
 
Jean Sibelius, ork. Aulis Sallinen: 18 min 
Sånger, uruppförande av orkestreringarna (Yles beställning)   
 Jägargossen, op. 13:7
 Hennes budskap, op. 90:2  
 De bägge rosorna, op. 88:2 
 Sippan, op. 88:4
 Men min fågel märks dock icke op. 36:2 
 Kyssens hopp, op. 13:2
 Under strandens granar, op. 13:1

  
PAUS 20 min

Sebastian Fagerlund: Stonework  15 min

Jean Sibelius: Tapiola, op. 112, tondikt för orkester 18 min

Jean Sibelius: Finlandia op. 26 8 min

Paus ca kl. 16.00. Konserten slutar ca kl.  17.20. 

Sänds direkt i Yle Teema och på webben (yle.fi/rso).
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AULIS SALLINEN: 
SYMFONI NR 8,  
”AUTUMNAL 
FRAGMENTS”
Aulis Sallinen (f. 1935) har utöver sina 
framgångar som operakompositör ut-
vecklats förstulet som symfoniker. 
Hans symfoniska produktion består nu 
av åtta symfonier. Sallinen har förhållit 
sig fritt till genrens tradition men även 
alltid varit fullt medveten om kraven på 
disciplin och utveckling av motiven.

Symfoni nr 8, ”Autumnal Fragments” 
(”Höstliga fragment”), kom till år 2001. 
Efter operan Kung Lear (1999) och de 
yttre impulserna i sjätte (1990) och 
sjunde symfonin (1996) ville Sallinen 
komponera ren instrumentalmusik. 
”Glöm alla andra världar och ta enbart 
fasta på musiken”, skrev tonsättaren i 
februari 2001. 

Den grundläggande spänningen i 
åttonde symfonin uppkommer mellan 
två motsatta element, ”nämligen det 
fragmentariska, skissartade samt den 
symfoniska disciplinen och spänsten”. 
Det finns även ett tredje element, ”det 
höstliga”, som har både med komposi-
törens ålder och med verkets tillkomst-
tid att göra (oktober 2001). Slutet av 
symfonin hann även påverkas av ter-
rordåden den 11 september i USA, vars 
skuggor blev ännu djupare i slutet av 
hösten 2015.  

I det ensatsiga verkets olika delar kan 
man finna spår av en långsam sats och 
av ett lekfullt scherzo. Ett av temana 
är ”de dödas musik” ur operan Kullervo, 
där det alltid dyker upp i samband med 
döden. Den pinglande ”klockmotivet” 

som förekommer i symfonins avslu-
tande del har för sin del härletts från 
beställarens namn, Concertgebow-
orkestern i Amsterdam. 

I den första hälften av åttonde sym-
fonin domineras musiken av frihet och 
experimentlusta, men längre fram blir 
alternativen färre. Temana och ”block-
en” kommer tillbaka och spänningen 
dem emellan tilltar. Då verket kulmi-
nerar befinner vi oss i mörkrets kärna. 
De klingande klockorna täcks i slutet av 
mörka stråkar och dova pukor. Mörkret 
har lagt sig över världen. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

JEAN SIBELIUS 
(1965–1957), ORK. 
AULIS SALLINEN: 
SÅNGER

Johan Ludvig Runebergs (1804–1877) 
diktning var en central inspirationskälla 
i Jean Sibelius (1865–1957) sångkonst. I 
sina dikter framställer Runeberg finnar-
na i ett romantiskt sken som ett folk 
i ursprungligt tillstånd, människor som 
lever oskuldsfullt i växelverkan och takt 
med naturen, vars språk de förstår.   

Sibelius orkestrerade själv många av 
sina sånger. Han accepterade också or-
kestreringar och tonartsförskjutningar 
som andra hade gjort. I många sång-
er hör man orkestrala effekter i piano-
satsen, såsom i Jägargossens inledande 
arpeggion som Aulis Sallinen har givit 
åt blåsarna. Storvulna texturer följer 
sångaren vars uttryck samtidigt är nära 
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förknippa med naturen – med orrar, 
ripor och järpar i siktet – och påmin-
ner symboliskt om det viktigaste bytet, 
den älskade som saknas.

I Hennes budskap (op. 90/2) är nord-
anvindens bud isande kallt. Flöjten, kla-
rinetten och stråkarna tecknar isblom-
mor kring sångstämman. Det är nästan 
som om melodin vinglade sig fram till 
sin kulmen (’Ve mig, edsförgätna’), till in-
sikten om åldrandet, svikna löften och 
förlorad kärlek.  

Sibelius sånger med blommotiv op. 
88 kom till år 1917 och skrevs för kom-
positörens oförtrutna förkämpe Ida 
Ekman och hennes nedsatta röstre-
surser. Ur de symboliska blommorna 
plockar Franz Michael Franzéns och 
Runebergs dikter fram upplysningsfilo-
sofisk och tidig romantisk naturkänsla. 
I sången De bägge rosorna (op. 88/2) till 
en dikt av Franzén står rosen för skön-
hetsvärden vars färger också himlen 
lånar. Sibelius ton är en aning melan-
kolisk och Sallinens orkestrering bestå-
ende av enbart stråkar betonar skön-
hetens sköra och timliga egenskaper. 

Sippan (op. 88/4, Runeberg) dallrar i 
den tidiga vårkylan, men Sallinens in-
strumentering förmedlar även sång-
ernas lätt kurtiserande nyanser. Den 
flirtande sångmelodin berättar att sip-
pans skönhet vissnar då den plockas 
men ingenting kan dämpa berättarens 
kärlek.

Men min fågel märks dock icke (op. 
36/2, Runeberg) beskriver igen en för-
älskad vän av naturen som betraktar vå-
ren. Svanen, knipan, lärkan och spoven 
har redan kommit men ’min fågel märks 
dock icke’. Fåglarnas massmigration 
sysselsätter träblåsinstrumenten som 
förbereder Sibelius sång med en kort 

introduktion av Sallinen (Andantino, ad 
libitum). Harpan disponerar musiken 
som en sagoberättare. Längtan efter 
långa ljusa sommardagar får orkestern 
att blomma, men den senare versen 
övergår i pessimism och ensamhet.

Kyssens hopp (op. 13/2, Runeberg) 
(träffande översatt till finska av 
Ahlqvist-Oksanen som ”Muiskun toivo”) 
representerar den unge Sibelius ro-
mantiska drömmar, en berättelse i pas-
tell om en kyss, vars verkan inte gärna 
utspäds med smultron eller källvatten. 
Harpan och stråkarna i orkestern (med 
solon och divisi) träffar styckets erotis-
ka dallring. 

Runebergs Under strandens granar 
(op. 13/1) påminner om en episk bal-
lad, en folklig berättelse där näcken 
lockar en gosse och sedan dennes mor 
ner i djupen. Sibelius pianosats är ut-
formad med drillar och tremolo som 
ett pianoutdrag till ett orkesterstycke. 
Detta utnyttjar Sallinen börjande med 
valthorn som tillsammans med stråkar-
na står likt mäktiga granar vid Saimens 
strand. Sången har en skräckromantik 
och mystik (harpa) som påminner om 
Schuberts Erlköning.

Carl Snoilsky var en svensk adelsman, 
diplomat och chef för Kungliga biblio-
teket. I sin dikt Dold förening (op. 86/3) 
skriver han om näckrosorna som un-
der ytan är ’förenta med tusen trådar’. 
Samma fenomen tar Kaija Saariaho sig 
an i sin stråkkvartett Nymphea, men 
Sibelius gör ämnet till en amorös vin-
jett. Sallinens orkester svallar lätt och 
sångaren visar hur skönhet uppstår ur 
dolda föreningar på motivnivå.

Antti Häyrynen (sammandrag)
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SEBASTIAN 
FAGERLUND (S. 1972): 
STONEWORK 

Sebastian Fagerlund har snabbt trätt 
fram i det främsta ledet bland landets 
tonsättare och han har också väckt 
uppmärksamhet internationellt med 
sina verk. Fagerlund studerade kompo-
sition vid Sibelius-Akademin för Erkki 
Jokinen och tog sitt kompositionsdi-
plom år 2004. 

Stonework (2015) kom till på beställ-
ning av Tammerfors stadsorkester och 
Bergens filharmoniker som firade sitt 
250-årsjubileum. Uruppförandet ägde 
rum i Bergen under Edward Gardners 
ledning 26.11, Finlandspremiären 
under Santtu-Matias Rouvali i 
Tammerfors 27.11 och första framfö-
randet i Sverige på samma dag un-
der Bergenfilharmonikernas gästspel i 
Göteborg. 

Stonework är framför allt en fest för 
en stor virtuos orkester, men ämnet har 
också lämnat sina spår i musiken. Verk 
som hänvisar till sten som sitt materi-
al koncentrerar sig oftast på bultande 
slagverk och karga orkesterblock, men 
Fagerlund fäster sig inte så mycket vid 
hur hård, tung och bastant stenen är. 
Stoneworks orkestersats odlar mäng-
der av färger och kommer både med 
suggestiv tystnad och mullrande dån. 
Namnet Stonework syftar på stenrösen 
och stenkonstruktioner som påträffas 
runt om i världen. De har rests av olika 
orsaker och kan ha använts som land-
märken, navigation eller schmanistiska 
ritualer.

Verket startar med energiska men 
plastiskt trallande figurer för blåsar-

na, vilket påminner om viket flexibelt 
ämne det är fråga om. Då oregelbund-
na rytmer tar över huvudavsnittet kan 
man tänka på stenens dynamiska roll i 
kultur- och socialhistorian. Det finns en 
stenålder i människans förhistoria men 
Stonework är också en del av vår tid 
och av avlägsna världar. Stenen upp-
fattas ofta som ett dött material men i 
Fagerlunds musik lever den och pulse-
rar och bygger kontinuitet utan söm-
mar. 

Fagerlund alternerar, överlappar och 
blandar upp sina motiv till en spiralvri-
den form, som till slut rycker sig loss 
till en våldsam acceleration och kul-
men i fortissimo. I de sista takterna ty-
nar musiken och sjunker in i tomhet 
liksom påminnande om hur mycket 
längre den geologiska historien är än 
den mänskliga.

Antti Häyrynen (sammandrag)

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): TAPIOLA

Jean Sibelius betraktas som en stor 
symfoniker men han var lika ambitiös 
och produktiv som kompositör av sym-
foniska dikter. I den ensatsiga sjunde 
symfonin op. 105 (1924) och i Tapiola op. 
112 (1926) kan man se hur nära dessa 
två projekt kom att stå varandra.  

Tapiola kan anses avsluta en period 
som började med femte symfonin och 
där musiken utformades utgående från 
små groddar som växte till stora pro-
cesser. Tapiola blev Sibelius sista orkes-
terverk fastän det inte var tänkt så.
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I tretonsmotivet som hörs i början 
kan man särskilja drag som påminner 
om runosång men det innebär inte 
att det är fråga om ett credo för nå-
gon primitivistisk naturtro. På alltför 
lösa boliner har Sibelius i Tapiola sagts 
vara en representant för nutida eko-
logiskt tänkande. Tapiolas ödemarker 
grönskar inte på postmodernt vis utan 
går igenom formstrukturer och nivå-
er i medvetandet på ett sätt som man 
med större fog kunde kalla för moder-
nistiskt. 

Alla tycks vara eniga om att motiv-
tekniken i Tapiola är ”organisk”, dvs. att 
temana och de större helheter som 
föds ur dem växer naturligt fram ur 
varandra. Av dem föds en omfattan-
de båge från börjans slutna tystnad till 
ett stort kromatiskt dånande crescen-
do och därifrån vidare till en resignerad 
coda i slutet.

Det var viktigt för Sibelius att låta det 
yttersta budskapet i Tapiola förbli en 
gåta. I Tapiola har naturen blivit mera 
sluten och ouppnåelig och på samma 
sätt har musikens tonalitet blivit mera 
villkorlig. De förhistoriska gudarna 
tycks ha dragit sig tillbaka i sin egen 
värld och människan fungerar som en 
tjuvlyssnare till naturens processer. 

Antti Häyrynen (sammandrag)

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): FINLANDIA 

Början av Sibelius karriär inföll under 
en tid då landet behövde hjältar och 
det föll sig naturligt att Sibelius fick 
axla den rollen. Redan i Kullervo (1892) 
och i Lemminkäinensviten (1896) ställ-
de han sig mer eller mindre medvetet 
till de nationella strävandenas förfo-
gande och i hans verk återspeglades 
liknande känslor av nationellt uppvak-
nande som t.ex. i Akseli Gallen-Kallelas 
Kalevalamålningar från 1890-talet. 
Sibelius’ roll framhävdes ytterligare ge-
nom att vissa kompositioner uppfat-
tades som protester. Bland dessa har 
Finlandia en specialställning.

Finlandia spelades ursprungligen 
som avslutande del av musiken till en 
serie historiska tablåer vid en soaré på 
Svenska Teatern. Dessa Pressens dagar 
arrangerades som en protest mot den 
järnhårda tidningscensur som storfur-
stendömets generalguvernör Nikolaj 
Bobrikov hade infört. 

Med tanke på hur pass välkänd ton-
dikten Finlandia är nuförtiden – ett 
slags klingande visitkort för Finland 
– väckte musiken överraskande lite 
uppmärksamhet vid uruppförandet. 
Publiken lät sig entusiasmeras av tablå-
erna medan musiken i hög grad gick 
oförmärkt förbi. I sin nuvarande form, 
som bara i nå gon mån skiljer sig från 
originalet, härstammar Finlandia från 
år 1900. Som ett självständigt konsert-
stycke blev musiken snabbt en musika-
lisk symbol för Finlands självständig-
hetskamp. 

Det är lätt att förstå varför tondikten 
Finlandia blivit så berömd. I sin genre 
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som patriotisk musik är den ett hänfö-
rande verk. På grund av sin popularitet 
har Finlandia ibland varit nära att även-
tyra Sibelius internationella renommé 
som en seriös symfoniker. De trotsiga 
bleckklangerna och dramats segerrika 
slut har något av urbergets kraft, med-
an klangerna i det balanserande hym-
navsnittet ger plats för ljusare käns-
lor. Hymnen har senare fått ett flertal 
texter och på så sätt har den blivit nå-
got av en inofficiell nationalsång för 
Finland. Detta talar sitt tydliga språk 
om verkets bestående, överhistoriska 
betydelse. 

Kimmo Korhonen (sammandrag)

HANNU LINTU

Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdiri-
gent i augusti 2013 och fortsätter där-
med sitt tidigare framgångsrika mång-
åriga samarbete med RSO. Under 
spelåret 2015–2016 dirigerar Lintu 15 
konserter i Musikhuset och åker ut 
med orkestern på turné till Japan och 
Österrike.  

Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdirigent för  Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu arbetar regelbundet 
även med kammarorkestern Avanti! 
och var konstnärlig ledare för Avantis 
sommarfestival 2005.  

Utöver de viktigaste inhemska or-
kestrarna har Lintu dirigerat bl.a. 
Philharmonia Orchestra i London, BBC 
Scottish Symphony Orchestra, sym-
foniorkestrarna i Cleveland, Houston, 
Minnesota, Detroit och St. Louis, ra-
dioorkestrarna i Leipzig och Köln samt 
Orchestre National de Lyon. Under sä-
songen 2015–2016 gästdirigerar han 
bl.a. Islands och Baltimores symfonior-
kestrar, Statliga orkestern i Moskva och 
Souls filharmoniker. I maj 2016 återvän-
der Lintu till Finlands Nationalopera 
där han dirigerar Wagners Tristan och 
Isolde. Tidigare har Lintu dirigerat bl.a. 
Sallinens Kullervo vid Operafestivalen 
i Nyslott 2014 och Tannhäuser på 
Tammerforsoperan 2012. Med Estlands 
Nationalopera har han spelat in Tauno 
Pylkkänens opera Mare och hennes 
son.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Den senas-
te skivinspelningen är från sommaren 
2015, då han spelade in Tjajkovskijs 
och Mendelssohns violinkonserter 
med Fumiaki Miura och Tyska sym-
foniorkestern i Berlin. Många av hans 
skivinspelningar har fått pris i hem-
landet och utomlands. En Grammy-
nominering fick Lintu för premiärin-
spelningen av Einojuhani Rautavaaras 
opera Kaivos (Gruvan). RSO och Hannu 
Lintu har även spelat in musik av bl.a. 
Fagerlund, Berio och Messiaen. Skivan 
med György Ligetis violinkonsert och 
orkesterverk utnämndes till Editor’s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014.  Under säsongen 2015–
2016 spelar Lintu och RSO in musik av 
bl.a. Lindberg, Melartin och Prokofjev.  
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Hannu Lintu har studerat piano- och 
cellospel först vid Åbo konservatori-
um och senare vid Sibelius-Akademin, 
där hans lärare i orkesterdirigering var 
Jorma Panula, Atso Almila, Eri Klas och 
Ilja Musin. Han har kompletterat sin 
utbildning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

ANNE SOFIE VON 
OTTER

Den svenska mezzosopranen Anne 
Sofie von Otter har gjort en storar-
tad karriär på scen och på skiva. Hon 
har prisats för sina många operatolk-
ningar, bland annat Octavian i Strauss 
Rosenkavaljeren och Händel- och 
Mozartroller. Därtill har hon framträtt 
som solist med ett flertal stora or-
kestrar, bl.a. New York Philharmonic 
Orchestra, Berliner Philharmoniker, 
Boston Symphony Orchestra, Orchestre 
national de Toulouse och Frankfurts ra-
diosymfoniker.

På senare tid har von Otter sjungit 
bl.a. Weills Aufstieg und Fall der Stadt 
Mahagonny på Royal Opera House 
vid Covent Garden, Klytaimnestra i 
Holländska operans uppsättning av 
Ifigenia i Aulis, grevinnan Geschwitz i 
Lulu på Metropolitan samt Waltraute i 
Ragnarök på Statsoperan i Wien.

Under denna säsong debuterade von 
Otter som Jenny i Tolvskillingsoperan 
på Theater an der Wien och deltar i 
uruppförandet av Thomas Adès opera 
The Exterminating Angel vid musik-

festspelen i Salzburg. Därtill uppträ-
der hon även som solist med Sveriges 
Radios symfoniorkester och London 
Philharmonic Orchestra. I septem-
ber 2017 sjunger Otter huvudrollen på 
Nationaloperan i Sebastian Fagerlunds 
nya opera Höstsonaten, vars libretto 
bygger på Ingmar Bergmans film med 
samma namn. 

Anne Sofie von Otters senaste ski-
va Douce France fick i år en Grammy 
för bästa soloskiva i kategorin Best 
Classical Album. Otter hade länge 
ett exklusivt kontrakt med Deutsche 
Grammophon och under den tiden 
släpptes en mängd prisbelönta skivor. 
Många av hennes operaproduktioner, 
Rosenkavaljeren, Pelléas och Mélisande 
och Ifigenia i Aulis, har också getts ut i 
DVD-format. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befrämja fin-
ländsk musikkultur. Orkesterns chefs-
dirigent är Hannu Lintu som tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s hedersdi-
rigenter är Jukka-Pekka Saraste och 
Sakari Oramo. 

Den ursprungliga tiomanna Radio-
orkestern grundades år 1927. På 
1960-talet utvidgades den till en full-
talig symfoniorkester. RSO:s tidiga-
re chefsdirigenter är Toivo Haapanen, 
Nils-Eric Fougstedt, Paavo Berglund, 
Okko Kamu, Leif Segerstam, Jukka-
Pekka Saraste och Sakari Oramo.

Förutom de stora klassisk-romantis-
ka mästerverken omfattar RSO:s reper-
toar en hel del nutida musik och or-
kestern uruppför årligen ett flertal verk 
som beställt av YLE. Till RSO:s upp-
gifter hör även att förse radions arkiv 
med friköpta inspelningar av hela den 
inhemska orkesterrepertoaren.  Under 
spelåret 2015–2016 uruppför orkestern 
sex verk som beställts av Yleisradio 
Ab.  Därtill består programmet bl.a. 
av pianokonserter av Beethoven och 
Prokofjev, symfonier av Schumann och 
Brahms samt Mendelssohns oratori-
um Elias. Till orkesterns gästartister 
hör bl.a. pianisterna Murray Perahia, 
Nelson Freire och András Schiff, diri-
genterna David Zinman, Tugan Sohijev 
och Mandfred Honeck samt sopra-
nen Karita Mattila och mezzosopranen 
Anne Sofie von Otter.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Ligeti, Eötvös, Nielsen, Hakola, 
Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen samt premiärinspel-
ningen av Armas Launis opera Aslak 
Hetta. Orkesterns skivor har fått pris av 
bl.a. BBC Music Magazine, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical. 
RSO:s skiva med Ligetis violinkonsert 
och verk för orkester valdes till Editor´s 
Choice i tidskriften Gramophone i fe-
bruari 2014. 

 RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2015–2016 uppträder orkestern 
under Hannu Lintus ledning i Japan och 
i Österrike.  

RSO:s radiokanal, Yle Radio 1, radierar 
alla orkesterns konserter. I allmänhet 
sänds såväl de utländska som inhem-
ska konserterna direkt. Konserterna 
kan även avlyssnas på RSO:s webbsidor 
(yle.fi/rso) och ses live i hög resolution. 
En stor del av konserterna televiseras 
också direkt på Yle Teema. 


