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SJÄLVSTÄNDIGHETSDAGENS FESTKONSERT
Musikhuset kl. 15.00 

Hannu Lintu, dirigent
Anu Komsi, sopran

Jean Sibelius: Satu 20 min

Magnus Lindberg: Accused, sångcykel, Finlandspremiär 32 min

PAUS 20 min

Helvi Leiviskä: Symfoni nr 3 op.31 27 min
I Allegretto scherzando
II Fuga pastoralis
III Allegro

Jean Sibelius: Finlandia 8 min

Paus ca kl. 16.00. Konserten slutar ca kl. 17.20. 
Sänds direkt på Yle Teema, ARTE och på webben yle.fi/rso.



2

SAGAN OM EN UNG 
KOMPOSITÖR

Då vi lyssnar till En saga op. 9, möter vi 
den 27-årige Jean Sibelius på tröskeln 
till fullständig behärskning av sina ut-
trycksmedel. Uruppförandet år 1893 
var en måttlig framgång för komposi-
tören. Publiken gillade nämligen skarpt 
det den hörde, medan kritikerna var en 
aning förbryllade. Då verket nu en gång 
har ett så pass påfallande namn så har 
det väl också ett program, en berät-
telse. "En saga om vad då?", lydde frå-
gan på mångas läppar. Var bakgrunden 
Dantes Inferno, som Sibelius ofta ta-
lat om med sina vänner? Eller Ossians 
sånger, eller måhända ett vikingadra-
ma? Sin vana trogen sade han inte ett 
knyst, men nämnde senare att stäm-
ningen i En saga står de fornnordiska 
dikterna i Eddan närmare än Kalevala, 
som annars hade sysselsatt honom ge-
nom hela 90-talet. 

År 1903 ville kompositören och pianis-
ten Ferruccio Busoni att Sibelius skulle 
dirigera En saga i Berlin. Tonsättaren 
omarbetade verket med hård hand och 
därmed kom En saga att höra till de 
verk av Sibelius som numera är kända i 
reviderad version.

En saga hänför sig till de symfonis-
ka dikternas tradition från slutet av 
1800-talet. Trots det generella symfo-
niska intrycket är den till formen rela-
tivt fri. En saga är snarast en sonatfan-
tasi som använder sig av orkestern som 
uttrycksmedel och bygger på sonatfor-
men. 

Ett centralt problem i Sibelius kom-
positionsarbete var temana och finslip-

ningen av dem. Han hade för vana att 
testa temanas relevans i all oändlig-
het och kanske det är därför som de 
i allmänhet ter sig så balanserade och 
deras inbördes förhållanden så moti-
verade.

En saga bygger på tre besläktade te-
man. Det första och det andra är enk-
lare än sluttemat som också har en viss 
lekfullhet men som trots det ibland gli-
der in i en något disig melankoli. De 
sista skedena i verket koncentrerar sig 
på att skapa en tynande hemlighetsfull 
stämning där temanas galopp avtagit. 
Ja, vad handlar En saga om? Någon be-
rättelse behövs väl inte eftersom denna 
musik är kapabel att skapa en mytolo-
gisk atmosfär också utan ord.

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)

MAGNUS LINDBERG  
(F. 1958): ACCUSED 

Accused för koloratursopran och or-
kester är daterad 6.12.2014. Ett tyd-
ligt tecken på Magnus Lindbergs 
etablerade position inom den interna-
tionella konstmusiken är den illustra 
raden beställare. Verket sambeställ-
des för Barbara Hannigan av London 
Philharmonic Orchestra, Radio France, 
Göteborgs och Torontos symfoniker, 
Cleveland Orchestra och Carnegie Hall. 
Verkligen ingen brist på efterfrågan!

Det är också på något vis mycket 
kännetecknande för Lindberg att han 
inte letade efter dikter som han kunde 
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tonsätta – exempelvis i Graffiti var tex-
terna klotter från husväggar i Pompeji. 
Accused (”Anklagad”) innehåller tre 
förhör. I det rätt korta första avsnit-
tet korsförhörs fröken Anne-Josèphe 
Théroigne de Méricourt, en hängiven 
republikan som i den franska revolu-
tionens omvälvningar anklagades för 
bl.a. en konspiration mot kungamak-
ten. Sopranen agerar både förhörsleda-
re och misstänkt. Detta ständiga rollby-
te gör partiet omfattande och mycket 
krävande.

Andra avsnittet, vars anda sägs vara 
kafkamässig, är ett förhör som doku-
menterades i DDR år 1970, där en tjäns-
teman i säkerhetstjänsten Stasi ville 
luska ut var, hur och varför den förhör-
da fått tag på två nummer av den väst-
tyska tidskriften Der Spiegel. "Nå, jag lå-
nade dem av Frau Irmgard Meyer, som 
förmodligen hade dem med sig från 
Västberlin eller Prag. Nej, jag letade inte 
efter antikommunistisk propaganda, 
jag ville bara läsa en artikel om drogpro-
blemen i Västtyskland och förföljelsen 
av indianerna i Brasilien. Nej, jag läste 
inte andra artiklar." Förhörsledaren tja-
tar på med sina frågor som en automat 
– och visst var Stasi en skrämmande ef-
fektiv organisation.

Tredje avsnittet presenterar för oss 
ett avsnitt ur närhistorien. Den som för-
hörs är en ung hacker vid namn Adrian 
Lamo, som bevisar vattentätt att rekry-
ten Bradley Manning (numera Chelsea 
Manning) läckt information om USA:s 
armé till WikiLeaks. Lyssnaren kan bara 
gissa sig till handlingsmotiven – det 
gäller både Mannings som fick tiotals år 
fängelse och Lamo som vittnade mot 
honom. 

Vad musiken beträffar hör Accused 
till lödigaste Lindbergs från 2000-talet. 
Orkesterfärgerna är yppiga och harmo-
nierna ofta öppna, starkt klingande och 
musiken är rytmisk med många tem-
poskiftningar. Verket börjar i fanfar-
stil med en musik som lite påminner 
om början av Manuel de Fallas balett 
El amor brujo. Sångmelodierna under-
streckar inte karaktärerna men visst 
finns det ödesdigra tongångar i andra 
avsnittets höjdpunkt, då sopranen åker 
upp två oktaver och en kvint från sitt 
lägsta register till trestrukna Ess. Efter 
detta upprepas även fanfarmotiv från 
början av stycket. I tredje avsnittet blir 
musiken mera "metallisk", då Adrian 
Lamo gång på gång bekräftar att åkla-
garens påståenden är sanna. Slutligen 
återstår inga frågor och svar för verkets 
fjärde och sista avsnitt, bara en kort 
tynande vokalis. 

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)

HELVI LEIVISKÄ 
(1902–1982): 
SYMFONI NR 3 
Helvi Leiviskä, född i en bildad kultur-
släkt år 1902, blev tvungen att försöka 
ta sig igenom en veritabel snårskog av 
fördomar. Hon var en främmande få-
gel som inte ville inta sin plats mellan 
spisen och barnsängen. Hon studerade 
vid Helsingfors konservatorium (nuva-
rande Sibelius-Akademin) på 20-ta-
let samtidigt som Uuno Klami, Sulho 
Ranta, Martti Turunen, Taneli Kuusisto 
och många andra.  Deras lärare Erkki 
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Melartin var vidsynt både vad esteti-
ken och kompositören som person be-
träffar. Icke desto mindre kunde även 
Melartin förundra sig över "hur en så 
späd kvinna kunde komma med så 
skarpa och kraftiga dissonanser". Vid 
sidan av de manliga studerandena 
uppmuntrade emellertid Melartin ock-
så Leiviskä. Slutligen sökte sig Leiviskä 
för ytterligare ett läsår (1928–29) till 
Wien som elev till kontrapunkt¬virtuo-
sen Arthur Willner. Detta fick vittgåen-
de följder i hennes musik. 

Den viktigaste stilistiska förebilden för 
Leiviskä var emellertid Leevi Madetoja. 
Sålunda kom även hennes musik att stå 
nationalromantiken nära men utan att 
ha några egentliga nationella ämnen. 
Som övertygad teosof var Leiviskä and-
ligt inriktad, men det hörs inte i hennes 
kompositioner, om man inte betraktar 
en viss seriositet som andlighet. För 
detta kritiserade även Sulho Ranta hen-
ne försiktigt, då han bemödade sig att 
koncentrera sig på musiken och inte på 
kompositörens kön.

Och här har vi kärnan i den könsin-
riktade inställningen: man motsatte sig 
inte eller nedvärderade inte Leiviskäs 
musik i sig. Tvärtom så berömde Einari 
Marvia och Tauno Karila den vältaligt i 
sina recensioner men i berömmet kun-
de det stå att musiken lät lika bra ”som 
om den var skriven av en man”. Mannen 
var måttstocken; som kvinna var och 
förblev Leiviskä ”bara” en kvinnlig kom-
positör, trots att hon som symfoniker 
var värd att tas på fullaste allvar. Det var 
kanske därför som hennes musik inte 
spelades så mycket under hennes livs-
tid, och numera ännu mer sällan. 

Leiviskäs två första symfonier (1947 

och 1954) hänför sig till hennes roman-
tiskt klingande skede, medan hennes 
tredje symfoni kom till först år 1971 
under hennes sena period och är klart 
nyklassisk. Den tresatsiga symfonins 
viktigaste egenskap är musikens konst-
färdiga och luftiga kontrapunkt som 
får huvudrollen speciellt i symfonins 
mellersta sats (Fuga pastoralis). Den ti-
digare nämnda "seriositeten" ger dock 
plats åt en ljus lekfullhet genast i bör-
jan av symfonins första sats (Allegretto 
scherzando). Mot slutet av satsen bör-
jar en hägrande textur som bygger på 
två huvudmotiv klinga allt starkare, tills 
satsen slutar med den tungt vägande 
tonen d unisono. Leiviskäs orkestre-
ring var ekonomisk: allt som hon skrev 
framträder tydligt. 

Finalen (Allegro) börjar som en mål-
medveten marsch som sedan övergår 
i ett lugnt Andante cantabile, där sym-
fonins lekfulla inledande tema dyker 
upp för en kort stund i olika instru-
ment. Efter diverse crescendon och di-
minuendon lugnar sig musiken till slut. 

Osmo Tapio Räihälä (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) stäl-
lde han sig mer eller mindre medve-
tet till de nationella strävandenas för-
fogande och i hans verk återspeglades 
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liknande känslor av nationellt uppvak-
nande som t.ex. i Akseli Gallen-Kallelas 
Kalevalamålningar från 1890-talet. Si- 
13 belius’ roll framhävdes ytterligare 
genom att vissa kompositioner uppfat-
tades som protester. Bland dessa har 
Finlandia en specialställning. Finlandia 
spelades ursprungligen som avslutan-
de del av musiken till en serie histo-
riska tablåer vid en soaré på Svenska 
Teatern. Dessa Pressens dagar arrange-
rades som en protest mot den järnhå-
rda tidningscensur som storfurstendö-
mets generalguvernör Nikolaj Bobrikov 
hade infört. Med tanke på hur pass väl-
känd tondikten Finlandia är nuförti-
den – ett slags klingande visitkort för 
Finland – väckte musiken överraskan-
de lite uppmärksamhet vid uruppföran-
det. Publiken lät sig entusiasmeras av 
tablåerna 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 
konsertstycke blev musiken snabbt en 
musikalisk symbol för Finlands självs-
tändighetskamp. Det är lätt att förstå 
varför tondikten Finlandia blivit så be-
römd. I sin genre som patriotisk musik 
är den ett hänfö- rande verk. På grund 
av sin popularitet har Finlandia ibland 
varit nära att äventyra Sibelius interna-
tionella renommé som en seriös sym-
foniker. De trotsiga bleckklangerna och 
dramats segerrika slut har något av ur-
bergets kraft, medan klangerna i det 
balanserande hymnavsnittet ger plats 
för ljusare känslor. Hymnen har senare 
fått ett flertal texter och på så sätt har 
den blivit något av en inofficiell natio-
nalsång för Finland. Detta talar sitt tyd-

liga språk om verkets bestående, över-
historiska betydelse. 

HANNU LINTU
Hannu Lintu tillträdde som Radions 
symfoniorkesters åttonde chefsdi-
ri-gent i augusti 2013 och fortsätter 
där-med sitt tidigare fram gångsri-
ka mång-åriga samarbete med RSO. 
Före RSO var Hannu Lintu konstnär-
lig ledare för Tammerforsfilharmonin 
och chefsdiri-gentför Helsingborgs 
Symfoniorkester. Därtill har han varit 
förste gästdirigent för Irish National 
Orchestra. Lintu ar-betar regelbun-
det även med kammar-orkestern 
Avanti! och var konstnär-lig ledare för 
Avantis sommarfestival 2005. Utöver 
de viktigaste inhemska orkestrarna 
har Lintu dirigerat bl.a. Philharmonia 
Orchestra i London, BBC Scottish 
Symphony Orchestra, sym-foniorkest-
rarna i Cleveland, Houston, Minnesota, 
Detroit och St. Louis, ra-dioorkestrar-
na i Leipzig och Köln samt Orchestre 
National de Lyon.

Hannu Lintu har gjort ett flertal in-
spelningar för skivmärkena Ondine, 
Naxos, Avie och Hyperion. Många 
av hans skivinspelningar har fått 
pris i hemlandet och utomlands. En 
Grammy-nominering fick Lintu för 
premiärinspel-ningen av Einojuhani 
Rautavaaras ope-ra 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 ut-
nämndes till Editor’s Choice i tidskrif-
ten Gramophone i fe-bruari 2014.
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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 ut-
bild-ning bl.a. vid sommarakademin 
i Siena för Myung Whun Chung. Han 
vann Den nordiska dirigenttävlingen 
1994.

ANU KOMSI
Anu Komsi hör till våra internationellt 
mest kända koloratursopraner. Hon har 
vunnit erkännande för sin mångsidiga 
musikalitet och sin dynamiska kolora-
turstämma. Hon uppträder regelbun-
det i de betydande konsert- och ope-
rahusen runt om i världen. Som solist 
och kammarmusiker sträcker sig hen-
nes repertoar från renässansen via pro-
gressiv jazz till den allra senaste nutida 
musiken.

Komsi har uppträtt som solist med 
bl.a. New Yorks, Berlins och Los Angeles 
filharmoniker, Deutsches Symphonie-
Orchester Berlin, La Scala-operans or-
kester, Wiens symfoniker, São Paolos 
och San Franciscos symfoniorkestrar 
och City of Birmingham Symphony 
Orchestra. Hon har sjungit under led-
ning av framstående dirigenter, bl.a. Esa-
Pekka Salonen, Sir Roger Norrington, 
Jukka-Pekka Saraste, Sakari Oramo, 
Oliver Knussen, Mikko Franck och Alan 
Gilbert. Förutom på Nationaloperan 
har hon sjungit operaroller på bl.a. New 
York City Opera, Bastiljoperan i Paris 
samt operahusen i Stuttgart, Frankfurt 
och Bremen.

Anu Komsis operarepertoar omfattar 
60 roller. Till dem hör Alban Bergs Lulu, 
Zerbinetta i Richard Strauss Ariadne 
auf Naxos, Gilda i Verdis Rigoletto och 
Nanetta i Verdis Falstaff. Den engelske 
nutida tonsättaren George Benjamin 
skrev sopranrollen i sin opera Into the 
Little Hill speciellt för Komsi. Stort be-
röm från kritikerna har hon även fått för 
titelrollen i Heinz Holligers opera Snövit 
och för Eva i Karl-Heinz Stockhausens 
opera Donnerstag aus Licht, som 
valdes till säsongens bästa produk-
tion i den prestigefulla tidskriften 
Opernwelt. Inom en nära framtid upp-
träder Komsi som solist med Wiens och 
New Yorks filharmoniker och Orchestre 
Philharmonique de Radio France. 

Till Anu Komsis senaste inspelning-
ar hör Nielsens tredje symfoni och 
Kaija Saariahos Leinosånger, som fick 
Gramophone Award, Being Beauteous 
med musik av Britten och Schönberg 
(Alba), Coloratura (BIS) och Echo (Alba) 
med musik av Merikanto. Inspelningen 
av Hofmans opera Ahti Karjalainen var 
nominerad för Emmapriset 2016. 

Anu Komsi är konstnärlig ledare 
för Karlebyoperan som hon har grun-
dad och hon svarar även för festivalen 
Karleby Sommar samt ensemblens åt-
följande turné.  Under året Finland 100 
framförs i Karleby Meyerbeers opera 
L'étoile du Nord (Polstjärnan) för första 
gången i Finland. Operans handling ut-
spelar sig i Finska Karelen och hjältin-
nan i pjäsen är Katariina från Viborg. 
Förutom vid Karleby Operasommar ges 
L'étoile du Nord även hösten 2017 på 
Musikhuset i Helsingfors. 
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RADIONS 
SYMFONIORKESTER 

Radions symfoniorkester (RSO) är Oy 
Yleisradio Ab:s orkester och har som 
uppgift att producera och befräm-
ja finländsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent Hannu Lintu tillträdde 
sin post hösten 2013. RSO:s heders-
dirigenter 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-roman-
tiska mästerverken omfattar RSO:s re-
pertoar 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 säsongen 2016–2017 urupp-
för orkestern fem verk beställda av 
Yleisradio och presenterar några av den 
finländska modernismens pionjärer: 
Väinö Raitio och Uuno Klami. Därtill 
omfattar programmet orkesterverk av 
Stravinskij, symfonier av Mahler och 
Bruckner, Haydns Årstiderna samt kon-
serter av nutida kompositörer. RSO:s 
gäster är bl.a. sopranen Karita Mattila 
och mezzosopranen Michelle DeYoung, 
dirigenterna Esa-Pekka Salonen, Teo-
dor Currentzis och Gustavo Gimeno 
samt pianisten Daniil Trifonov.

RSO har spelat in på skiva musik av 
bl.a. Mahler, Ligeti, Eötvös, Sibelius, 
Hakola, Lindberg, Saariaho, Sallinen, 
Kaipainen och Kokkonen samt premi-
ärinspelningen av Armas Launis ope-
ra Aslak Hetta. Orkesterns skivor har 
fått pris av bl.a. BBC Music Magazine, 
Académie Charles Cros och MIDEM 
Classical. RSO:s skiva med Sibelius 
Lemminkäinen och Pohjolas dotter 
valdes till Critics' Choice i tidskriften 
Gramophone i december 2015. Med 
den inspelningen fick RSO och Hannu 
Lintu även det inhemska Emma-priset 
i kategorin Årets klassiska skiva 2015. 
Under säsongen 2016–2017 spelar 
orkestern in musik av bl.a. Sibelius, 
Prokofjev och Fagerlund.

RSO företar regelbundet konserttur-
néer på olika håll i världen. Under sä-
songen 2016–2017 uppträder orkes-
tern under Hannu Lintus ledning även 
i Suomussalmi, Kajana, S:t Michel och 
Kuopio. 

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


