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11.5     
TORSDAGSSERIEN 10
Musikhuset kl. 19.00

Kent Nagano, dirigent

Anton Bruckner: Symfoni nr 8 c-moll  

I Allegro moderato 
II Scherzo (Allegro moderato) – Trio (Langsam) – 
Scherzo da capo 
III Adagio (Feierlich langsam, doch nicht schleppend) 
IV Final (Feierlich, nicht schnell)

Konserten har ingen paus. 
Konserten slutar ca kl. 20.30. 
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STOR, STÖRRE – 
JÄTTEORM

Det som gör Bruckner speciell bland de 
s.k. stora kompositörerna är måhända 
att man spelar färre olika verk av ho-
nom än av de andra stora. I grundreper-
toaren finns ungefär fem symfonier och 
en mässa. Detta kommer sig troligen av 
att han i det mogna skedet av sin karri-
är inte skrev någonting annat än sym-
fonier och dessa å sin sida var så pass 
extrema, att det skulle vara svårt att ta 
emot fler. Bruckner mognade sent som 
kompositör och hans personliga stil blev 
fullt utvecklad först i medelåldern. Som 
symfoniker är han närmast en motsva-
righet till det som Richard Wagner var 
som operatonsättare. Sålunda beundra-
de han Wagner över alla andra och enligt 
många av hans samtida kom han rent 
av att stå dennes stil för nära. Visst är 
de brucknerska långa linjerna besläkta-
de med Wagner, men det är ändå någor-
lunda omöjligt att missta sig och blanda 
ihop deras tonspråk.  

På grund av sin Wagnerbeundran 
hamnade Bruckner automatiskt i fien-
delägret för den mest inflytelserike 
kritikern i Wien, Eduard Hanslick. För 
Hanslick var Wagner en styggelse med-
an Johannes Brahms representerade den 
rena musiken. Hanslick gjorde sitt bästa 
för att sätta käppar i hjulet för Bruckner. 
Det lyckades ända tills Bruckners 7:e 
symfoni uruppfördes i december 1884. 
Kejsar Franz Josef I av Österrike som 
hade kommit till konserten applåderade 
stående och inför denna auktoritet var 
till och med Hanslick försvarslös.

Än symfonierna då, vad är det som 
gör dem så originella? För det första är 

de verkligen stora. De “officiella” sym-
fonierna är åtta till antalet, den nionde 
blev ofullbordad (därtill finns det två 
onumrerade tidiga symfonier). Den kor-
taste av dem är nr 1 och den är strax un-
der 50 minuter lång. Fem av symfonier-
na tar mer än en timme - till och med 
den ofullbordade nian. Den mest omfat-
tande är 8:e symfonin som spelas i kväll 
och den har vanligen en speltid på ca 80 
minuter. Det är den sista symfonin som 
Bruckner själv fick höra och han hann de 
facto göra flera versioner av den. Efter 
den uruppfördes visserligen kompositö-
rens 5:e symfoni (år 1894), men då kun-
de Bruckner inte vara på plats på grund 
av sjukdom. 

Ett annat originellt drag i Bruckners 
symfonier är strukturen. De är "fyrkan-
tigt" gestaltade; kompositören uppre-
par sina motiv och låter dem växa på 
ett mycket regelbundet sätt. Han an-
vänder sig nästan tvångsmässigt av en 
rytmfigur där en fyrdelad takt har en 
triol (tre taktslag fördelade på i detta 
fall två taktslags speltid) på de två se-
nare taktslagen – det gör han så till den 
grad regelbundet att denna figur brukar 
kallas för en Brucknerrytm. Han bryter 
den traditionella sonatformen (intro-
duktion-huvudtema-sidotema-genom-
föring-återtagning-coda) genom att strö 
ut flera teman i sina symfoniska satser 
och låta dem kulminera innan han över-
går till följande tema.

En tredje egenskap som man lätt kän-
ner igen Bruckner på är hans benägen-
het att bygga motiv som växer fram 
ur tystnaden och blir till stora knippen 
som exploderar i väldiga bleckfanfa-
rer.   Därför kräver hans symfonier en 
exceptionellt stor valthornssektion som 
ytterligare förstärks av wagnertubor-
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nas genomträngande klang. Speciellt 
för hornisterna och trumpetarna är de 
flesta av Bruckners symfonier så pass 
ansträngande att de kan jämföras med 
tuffa idrottsprestationer. Och stora krav 
ställs även på stråkarna!

Symfoni nr 8 c-moll är vid sidan av 4:e 
symfonin (“Den romantiska”) Bruckners 
mest omfattande. Dess första version 
blev färdig år 1887. Kompositören sän-
de partituret till dirigenten Hermann 
Leville, som emellertid returnerade sym-
fonin, eftersom han ansåg att den inte 
som sådan kunde (eller var värd att) spe-
las. Veterligen var Bruckner mycket irri-
terad av detta men han förnyade verket 
genast 1888 och en gång till 1890, varvid 
symfonin slutligen skulle få sitt uruppfö-
rande i München under den unge Felix 
von Weingartners ledning. Uppförandet 
förverkligades emellertid inte och ur-
uppförandet ägde slutligen rum i Wien 
vid jultid 1892. Vid den konserten leddes 
Wiens filharmoniker av Hans Richter.

Versioneringen tog inte slut med 
Bruckners död 1896. Musikvetaren 
Robert Haas sammanställde en utgå-
va 1939, där han kombinerade det ur-
sprungliga partituret med versionen 
från 1890. Han gjorde det med så fri 
hand att senare forskare har kritiserat 
honom för att ha skrivit för mycket ur 
egen fatabur. Haas var nazist och efter 
andra världskriget förlorade han sin ställ-
ning som reputerlig Bruckner-auktoritet. 
Leopold Nowak sammanställde ytter-
ligare en version 1955, som en viss tid 
var den mest gångbara. Robert Haas ut-
gåva har emellertid börjat röna ny upp-
skattning och det är hans version som 
hörs vid kvällens konsert. Vad beträffar 
påståendet att Haas skulle ha kompone-
rat för mycket ur egen fatabur kan det 

vara bra att minnas att det redan länge 
varit brukligt att varenda utgiven roman 
går genom händerna på en förlagsre-
daktör. Inom litteraturen hör detta till 
saken, men inom musiken är man främ-
mande för tanken – i onödan enligt min 
mening.

Med beaktande av den totala spelti-
den är symfonins första sats Allegro mo-
derato överraskande kort. Den innehåll-
er tre självständiga teman och har äkta 
brucknersk kraft som avtar i slutet. 
Fastän det i princip är fråga om abso-
lut musik beskrev Bruckner själv första 
satsen som en kamp mot döden, som 
(givetvis) slutar med förlust. Andra sat-
sen är ett scherzo (Allegro moderato) och 
dess inledande tema Deutscher Michel 
torde vara symfonins mest verkningsful-
la enskilda motiv. Denne "tyske Mikael" 
är ett slags nationell symbol på samma 
sätt som exempelvis Marianne var en 
symbol för den franska republiken under 
revolutionen. 

Tredje satsen är långsam och tar näs-
tan en halv timme. Den har försetts 
med beteckningen Feierlich langsam, 
doch nicht schleppend, alltså festligt lång-
samt men dock inte släpande. Därmed 
höjs tonarten till Dess-dur och ett av 
dess teman efterliknar Franz Schubert 
Wanderer-Fantasie. De festliga dragen 
accentueras i slutet av satsen. Symfonins 
final börjar med stötar vars toner låter 
som en utmaning till duell. Tematiskt är 
den ett sammandrag av de tre föregå-
ende satsernas teman och behandling-
en varierar från koral till marsch. Typiskt 
för tonsättaren slutar symfonin med en 
fanfar som höjer sig mot skyn och mot 
Gud som stod Bruckner så nära. 

Osmo Tapio Räihälä
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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 tidigare 
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 re-

KENT NAGANO
Den amerikanske dirigenten Kent 
Naganos mångsidiga repertoar sträcker 
sig från klassicismen till romantiken och 
till nutidsmusiken på såväl konsertestra-
derna som på operascenerna. För när-
varande är Nagano konstnärlig ledare 
för Philharmonisches Staatsorchester 
och Staatsoper Hamburg, musikchef för 
Orchestre Symphonique de Montréal 
och konstnärlig rådgivare och förste 
gästdirigent för Göteborgs Symfoniker.  

Nagano föddes i Kalifornien och 
inledde sin karriär på hemmaplan. 
Han började dirigera symfoniorkes-
tern vid Berkleyuniversitetet år 1978. 
Senare arbetade han som biträdan-
de dirigent för Seiji Ozawa vid Boston 
Symphony Orchestra. Framgångarna i 
Förenta Staterna gav honom engage-
mang även i Europa, där han varit mu-
sikchef vid nationaloperan i Lyon och 
för Halléorkestern i England. Nagano 
har även varit konstnärlig ledare för 
Bayerische Staatsoper, Deutsches 
Symp honie-Orchester Berlin och Los 
Angeles Opera. Därtill har han gäst-
dirigerat bland andra filharmoni-
kerna i Wien, Berlin och New York, 
Gewandhaus-Orchester Leipzig och 
Chicago Symphony Orchestra.  

Under sin tid vid Bayerska statso-
peran beställde Nagano nya operor 
av Jörg Widmann, Wolfgang Rihm 
och Unsuk Chin. Vidare dirigerade 
han bl.a. Boris Godunov, Wozzeck och 
Nibelungens Ring. I andra operahus 
omfattar Naganos produktioner bl.a. 
uruppförandet av Saariahos L'amour 
de loin vid musikfestspelen i Salzburg, 
Sjostakovitjs Näsan på Statsoperan i 

Berlin och Hindemiths Cardillac vid 
Nationaloperan i Paris. 

Med Montréalsymfonikerna har Na-
ga  no framfört kompletta cykler av 
Beethovens och Mahlers symfoni-
er, Schönbergs Gurrelieder och kon-
sertanta versioner av Wagners operor 
Tannhäuser, Tristan och Isolde samt 
Rhenguldet. Med orkestern har han 
spelat in på skiva bl.a. Mahlers Das Lied 
von der Erde och Beethovens piano-
konserter nr 4 och 5. Med Deutsches 
Symphonie-Orchester Berlin har Naga-
no spelat in bl.a. Saariahos L'amour de 
loin, Bruckners symfonier nr 3 och 6, 
Schönbergs Jakobs stege och symfonier 
av Brahms och Mahler.
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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.


