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12.4     
ONSDAGSSERIEN 13
Musikhuset kl. 19.00

Herbert Blomstedt, dirigent 

Jean Sibelius: Symfoni nr 4 a-moll op.63 31 min
I Tempo molto moderato, quasi adagio 
II Allegro molto vivace 
III Il tempo largo 
IV Allegro
 

PAUS 20 min

Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 5 c-moll op.67 37 min
”Ödessymfonin”    
I Allegro con brio 
II Andante con moto 
III Allegro 
IV Allegro

Paus ca kl. 19.45. 
Konserten slutar ca kl. 20.55. 
Sänds direkt i Yle radio 1 och på webben yle.fi/rso.
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INFÖR TIDLÖSA 
BERÄTTELSER

Herbert Blomstedt drömde i tiden 
om en karriär som violinist, men hal-
kade med egna ord halvt av misstag 
in på en karriär som dirigent. Då det 
var dags att välja yrkesutbildning kom 
han att söka in till flera utbildnings-
program och blev accepterad till alla. 
Den moderna musikens omvälvning-
ar efter andra världskriget fängslade 
den unge Blomstedt och han sökte sig 
till en sommarkurs i Darmstadt för att 
höra alla nya knep som serverades av 
de jämnåriga Karlheinz Stockhausen, 
Pierre Boulez och Luigi Nono. Fortsatt 
utbildning fick han av Igor Markevitch 
i Paris och av Jean Morel och Leonard 
Bernstein i New York, men dirigent-
karriären kom ändå igång i hemlandet 
i täten för Norrköpings symfoniorkes-
ter. Den unge dirigenten höjde orkes-
terns nivå dramatiskt på 1950-talet och 
år 1962 fick han posten som chefsdi-
rigent för Oslo filharmoniska orkester. 
Därefter bar det vidare till Danmarks 
radios symfoniorkester vars chefsdiri-
gent han blev 1968 och år 1975 började 
hans tioårsperiod som konstnärlig led-
are för Staatskapelle Dresden. Därmed 
hade Blomstedt etablerat sig som en av 
de förnämsta internationella dirigenter-
na. Samtidigt ledde han även Sveriges 
Radios symfoniorkester, men år 1985 
återvände han till Amerika, där han i tio 
års tid ledde San Francisco Symphony 
Orchestra. Hans senaste – och för-
modligen sista – långvariga uppdrag 
är tjänsten som konstnärlig ledare för 
Gewandhausorkestern i Leipzig 1998–
2005.

Tidlöshet och tradition

Det finns säkert också bland kvällens 
publik lyssnare som hör Beethovens 5:e 
symfoni för första gången, åtminsto-
ne i sin helhet – “ödestemat” i början 
är förmodligen ändå bekant för alla. Jag 
konstaterar ändå bara att symfonin har 
fyra satser av vilka den första är typiskt 
“tungt vägande”, den andra lugnare och 
den tredje ett rytmiskt scherzo, som på 
sin tid representerade en ny mera ge-
nomkomponerad modell som inte inne-
höll den från klassicismen bekanta me-
nuetten utan en mera personlig trio. 
Och från scherzot går musiken vidare 
till finalen utan uppehåll. Detta var en 
revolutionerande formlösning som ex-
empelvis också Sibelius tillämpade i sin 
andra symfoni nästan ett hundra år se-
nare. Beethoventraditionen är så stark 
att det är svårt att säga någonting nytt 
om den.  Men hur förhåller sig Herbert 
Blomstedt till traditionen? Kan man 
förnya traditionen utan att våldföra 
sig på den? Jag diskuterade saken med 
Blomstedt som sade så här:

“Naturligtvis respekterar jag traditio-
nen men i begränsad mån. Om parti-
turen kommer med signaler som skil-
jer sig från traditionen, föredrar jag 
partituret. Som Toscanini hade för 
vana att säga: 'Traditionen – pah! Det 
är bara det senaste dåliga framföran-
det.' Beethoventraditionen har på våra 
breddgrader varit oerhört beroende av 
Wagners åsikter och estetik. I sin märk-
liga bok om Beethoven säger han t.ex. 
att Beethovens adagion inte kan spelas 
långsamt nog. Han och hans efterföl-
jare menar förmodligen att klangen är 
viktigare än tempot, och det tar tid att 
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låta klangen utvecklas och mogna - och 
därmed glömmer man tempots flöde 
och fördjupar sig i klangerna, ofta med 
strålande resultat (Nikisch, Furtwängler 
och många av deras beundrare). Men 
om det pris man betalar för denna 
skönhet är att Beethovens tempon blir 
nästan hälften långsammare, blir det en 
samvetsfråga vad som här respekteras 
mera, den s.k. traditionen eller kom-
positörens uttalade vilja. Inte var det 
ju Beethovens avsikt att metronomen 
slaviskt skulle styra varje takt – utfor-
mandet av musiken är naturligtvis vik-
tigt – men riktlinjerna är viktiga och av-
görande.”

Partiturtroheten är förknippad med 
tanken att allt som behövs finns i parti-
turet. Är det så? “Långt ifrån. Där finns 
bara tonhöjder na, rytmerna, instrumen-
teringen och vis sa riktlinjer. Hur kraf-
tigt är ett forte, hur lågmält ett piano, 
hur snabbt ett allegro, hur långsamt ett 
adagio, var infaller tonens betoning, var 
är frasens höjdpunkt och utbrott, huru-
dan är balansen mellan instrumenten? 
Tusen detaljer som gör ett framföran-
de levande. Det finns inte två likada-
na framföranden, inte ens med samma 
musiker. Om det inte var så, skulle varje 
nytt framförande vara meningslöst. Om 
det fanns två människor med samma 
syn på alla aspekter i livet – så skulle 
den ena vara överflödig.”

Utmaning på hemmaplan

Hur är det med Sibelius? Fjärde sym-
fonin spelas mera sällan och är min-
dre känd än Beethovens femma, t.o.m. 
i Finland, men Blomstedt upplever det 

som en välkommen utmaning.
“Jag är mycket glad att jag får möta 

orkestern och publiken (i Sibelius fjär-
de symfoni) på deras hemmaplan”. Det 
är en utmaning och stimulans som ger 
mera livskraft.”

Fjärde symfonin kom till år 1911 un-
der en tid då Sibelius "led" av nykterhet. 
En tumör hade avlägsnats från halsen 
vid en operation i Berlin, men dödsfruk-
tan plågade den 45-årige tonsättaren 
som övergivit cigarrerna och alkoholen. 
Spriten hade tidigare dämpat de inre 
rösterna, också de obehagliga, men nu 
var det annorlunda och den självrann-
sakan som redan hörts i stråkkvartetten 
Voces intimae (1909) och i det lilla orkes-
terstycket Dryaden (1910) kom sjudan-
de upp till ytan i fjärde symfonin. Detta 
är den mest introspektiva komposition 
som jag känner. Blomstedt är av sam-
ma åsikt: “Den är fullständigt unik [i 
Sibelius produktion]. Av alla hans sym-
fonier är den fjärde den mest gåtfulla 
och mest introverta och den mest djup-
gående, ett 'sökande i själens oändliga 
gömmor', som han själv uttryckte sa-
ken.”

Hur är det med introspektionen? 
Sibelius sade att en symfoni alltid är 
manifestation av kompositörens liv just 
i det ögonblicket. På ett visst plan är 
fjärde symfonin mycket narrativ, men 
inte på ett utpekande sätt. “Naturligtvis 
återspeglas tonsättarens livssituation i 
hans arbete – men en komposition är 
ingen 'klingande självbiografi' – så en-
kelt är det inte. Snarare en komposi-
tionsprocess som påverkar kompositö-
rens dagliga liv och präglar det så länge 
som han går och 'bär på' kompositionen 
inom sig".
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Utöver självrannsakan är fjärde sym-
fonin säkert också något slags kom-
mentar till tidens modernism. "Sibelius 
följde noga med vad som skedde i den 
stora musikvärlden. Men hans egen 
inre värld var avgörande, dess spänning 
mellan hopp och förtvivlan. Han hade 
för mycket av bägge: djupa bekymmer 
med hälsan och ekonomin, och problem 
i äktenskapet. Å andra sidan fanns det-
ta "underbara ego", medvetenheten om 
sin egen enastående begåvning. Och 
visst finns det förtvivlan och mörk me-
lankoli i fjärde symfonin – men ingen 
pessimism! Snarare kamplust, inre kraft, 
en hel del drömbilder ur det undermed-
vetna, och slutligen underkastelse.”

Jag kan inte låta bli att fråga en 
svensk om huruvida Sibelius i första 
hand är finländsk, nordisk eller uni-
versell. Detta är fullkomligt klart för 

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, 

Blomstedt: “Naturligtvis är han framför 
allt finländare, men uttryckligen däri-
genom var han på ett heltäckande sätt 
den unika personlighet som han var, 
och sålunda ett perfekt exempel på en 
kreativ människa.”

 Den finländska publiken förhöll sig 
först främmande till den fjärde symfo-
nin på grund av dess moderna, expres-
siva anda. Med tiden har man börjat 
uppskatta den av precis samma orsak, 
det var just dess modernitet gjorde den 
tidlös. Tonspråket i Beethovens femte 
symfoni träffade även relativt snart sitt 
mål. Det är anmärkningsvärt hur kraf-
tigt dessa verk förmår berätta sin his-
toria, trots att de är abstrakt konst, mu-
sikaliska sfinxer. Är detta tidlöshetens 
och den höga ålderns hemlighet? 

Osmo Tapio Räihälä (sammandrag)

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-
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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.


