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9.12
FREDAGSSERIEN 7
Musikhuset kl. 19.00

Hannu Lintu, dirigent
Anne Sofie von Otter, mezzosopran 

Sebastian Fagerlund: Stonework  15 min 
 
Jean Sibelius, ork. Aulis Sallinen: 18 min 
Sånger, 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

Jean Sibelius: Symfoni nr 2 D-dur op.43 42 min
I Allegretto 
II Tempo andante, ma rubato – Andante sostenuto -– Allegro – 
Andante sostenuto 
III Vivacissimo – Lento e suave - Largamente (attacca) 
IV Final (Allegro moderato) 

Paus ca kl. 19.55. Konserten slutar ca kl. 21.15. Sänds direkt i Yle Radio 1
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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 
(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.   
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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 
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) 
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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)

JEAN SIBELIUS 
(1865–1957): 
SYMFONI NR 2

Symfoni nr 2 D-dur op. 43 kom till i 
början år 1902 under hårt tryck och 
med uppskjuten tidtabell. Sibelius tog 
på sig beslutet att hela konserten skul-
le bestå av nyskrivna kompositioner. 
Konsertens övriga stycken, Impromptu 
för damkör och orkester samt Uvertyr 
a-moll, var inte verk som förtog upp-
märksamheten från den nya symfonin. 
Symfonins uruppförande i mars blev 
den dittills största publikframgången i 
hans karriär. 

Början av symfonin har sin tyngd-
punkt i abstrakt motivteknik. Man kan 
särskilja ett kärnmotiv på tre toner, 
som får en behandling som ofta ver-
kar instinktiv. Första satsen (Allegretto) 
kör igång med ett rytmiskt motiv för 
stråkar som i likhet med många av 
Schuberts verk växer fram ur ackom-
panjemanget och får en roll som eta-
blerar stämningen och rörelsen. Över 

detta uppenbarar sig träblåsinstrumen-
tens ljust dansande huvudtema – kryd-
dat med fortsättning i valthornen. 

Första satsen blir Sibelius mest 
strömlinjeformade sonatallegro men 
den har synnerligen mångtydiga me-
kanismer. I expositionen kommer ett 
flertal tematiska motiv som kombine-
ras och dramatiseras ytterligare i den 
spänningsmättade genomföringen. 
Flammande unisona stråkar, skrian-
de drillar, rusande skalor och stridbara 
bleckinstrument för materialet långt 
bort ifrån de pastorala stämningarna i 
början för att sedan återvända till dem 
i något kantstött form.

Det är svårt att säga vad som finns 
kvar i den slutliga formen (Tempo an-
dante ma rubato) av andra satsens ur-
sprungliga inspiration. Musikens sfär 
verkar personlig och innehåller bud-
skap om anklagelser, dom och nåd. 
Pukorna öppnar dörren till vemodet till 
vilket cellornas och basarnas pizzicaton 
fogar en orolig rörelse. Över den stäm-
mer en kör av fagotter upp en dyster 
psalm.

Scherzot betonar igen den klas-
siska klarheten. Sibelius har gett hu-
vuddelen ett mycket snabbt tempo 
(Vivacissimo), men han var inte nöjd 
om stråkarnas (i återtagningen trum-
peternas och basunernas) artikulation 
blev diffus. Den energiska huvuddelen 
får väntad kontrast av triodelens natur-
nära oboemelodi (Lento e soave), som 
tycks förmedla första satsens pastorala 
lyckobudskap. 

Triodelen upprepas som hos 
Beethoven men leder inte längre till-
baka till huvuddelen utan får via en 
ståtlig övergång utlopp direkt i finalen 
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(Allegro moderato). I detta skede fusio-
nerar Sibelius inte ännu musiken till tre 
satser som han gjorde i tredje, femte 
och sjunde symfonin, men genom att 
sudda ut gränsen mellan scherzots tri-
odel och finalhymnen skapar han ett 
speciellt samband dem emellan.

Andra symfonins ståtliga final-
crescendo, som visar sina kort genast i 
början, påminner i någon mån om fina-
lerna i Tjajkovskijs femte och Mahlers 
tredje symfoni. Det lyckliga slutet är 
oundvikligt men ritualiserat genom att 
det föregås av upprepade ostinaton i 
moll som melodin med sina kampgla-
da dekorerande fanfarer tränger ige-
nom med oemotståndlig kraft.

Antti Häyrynen (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-
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bruari 2014.  Under säsongen 2015–
2016 spelar Lintu och RSO in musik av 
bl.a. Lindberg, Melartin och Prokofjev.  

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. 



7

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. 


