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19.9 kl. 19.00
Musikhuset

Herbert Blomstedt
d i r i g e n t

Joseph Haydn:
Symfoni nr 104 D-dur, ”London” 

29 min
Adagio – Allegro

Andante
Menuet (Allegro)
Finale: Spiritoso

PAUS 20 min

Johannes Brahms:
 Symfoni nr 2 D-dur op. 73

43 min
Allegro non troppo

Adagio
Allegretto grazioso (Quasi andantino) – Presto ma non assai

Allegro con spirito

Paus ca kl. 19.40. Konserten slutar ca kl. 20.55. 

VÄNLIGEN KOM IHÅG ATT STÄNGA AV MOBILTELEFONEN!

Förbjudet att fotografera och att  göra videoupptagningar eller 
ljudinspelningar under konserten.
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Joseph Haydn  
(1732–1809): 

Symfoni nr 104 
D-dur, ”London”

Joseph Haydns långvarige arbetsgiva-
re furst Nikolaus Esterházy dog år 1790. 
Hans efterföljare ärvde hovkapellmästa-
rens tjänster men upplöste orkestern och 
gav tonsättardirigenten en möjlighet att 
arbeta självständigt. 

Därför kunde Haydn som i detta ske-
de nått världsrykte svara jakande på 
den engelske violinisten och förlägga-
ren Johann Salomons invit att komma till 
London och dirigera egna kompositio-
ner. Under de två englandsresorna åren 
1791–92 och 1795 tillkom på beställning 
av Salomon Haydns tolv sista symfonier, 
de s.k. londonsymfonierna. 

Salomon hade till sitt förfogande en 
större orkester än den wienklassiska be-
sättningen: ca 40 stråkar och dubbla blå-
sare. Därför är Haydns sena symfonier 
mera monumentala än föregångarna och 
de tidigare symfoniernas överraskningar 
har ofta ersatts av den gamle tonsätta-
rens hemliga visdom.

Haydns sista symfoni nr 104 D-dur, 
”London” eller ”Salomon”, kom till under 
den andra londonresan 1795 och bär i sitt 
binamn alla de sena symfoniernas känne-
tecken. The Morning Chronicle konstate-
rade att ”symfonin med sina fylliga och 
rikhaltiga satser och sin majestätiska ka-
raktär enligt många överträffar alla övri-
ga kompositioner av Haydn”. Tonsättaren 
var själv till freds: ”Den kvällen förtjäna-
de jag 4000 gulden, vilket är möjligt en-
bart i England”.

Till det yttre överraskar symfonin nr 
104 inte med några kuriositeter, utan idé-
erna faller suveränt inom de klassiska ra-
marna. Kontrasterna är emellertid tydli-
ga. Första satsen börjar med en tragisk 
introduktion (Adagio), som förbereder 
det eleganta sidotemat: först därefter 
startar det energiska huvudtemat (båda 
Allegro). De dystra tonfallen kommer till-
baka igen i genomföringen som går i moll 
och codan är liksom hos Beethoven ut-
vidgad till en segerviss sluttablå.

Även i den långsamma satsens 
(Andante) variationer finns överraskande 
vändningar. Ur den klassiska idyllen ma-
nar Haydn fram en mörk underton och 
återställer sedan balansen i den lugna 
återtagningen i slutet. Den friskt lantliga 
menuetten (Allegro) utvidgas tack vare 
mellersta avsnittets mollstänkta ländler 
och finurliga kontrapunkt från en tradi-
tionell danssats till en fantasifull karak-
tärssats.

Den avslutande satsen (Spiritoso) är en 
kombination av ett rondo och en sonat-
form. Trots sin generella optimism och 
sina folkliga ingredienser rör sig sista sat-
sen än en gång på avlägsna och icke kart-
lagda marker. Det är helt klart fråga om 
en dynamisk uppvisning för stor orkester, 
där den symfoniska musiken gläntar på 
dörren till en ny epok.

Haydn använder sig i finalen av en kro-
atisk folkmelodi – londonpubliken tyck-
te sig här igenkänna rop från lokala gatu-
handlare – vilket var ett sätt att påminna 
om tonsättarens rötter som var långt 
ifrån societeten i Wien. Till det klassiskt 
allmängiltiga och det universella fogade 
Haydn ofta dylika personliga vinkar som 
påminner om hans egen person och hans 
makt över det musikaliska materialet.  
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Johannes Brahms 
(1833–1897):  

Symfoni nr 2 
D-dur op. 73

“Efter Beethoven har symfonin för oss inte 
längre varit ägnad att ge uttryck för mera 
anspråkslösa fantasier eller vara en tillflykts- 
ort för behagliga situationer som blott i för-
bigående berörs av passionerade konflik-
ter. Den som inte känner sig som Faust eller 
Hamlet och vars musikalitet inte domineras 
av ”mänsklig smärta” gör idag klokt i att hål-
la sig borta från symfonin.”

Den tongivande musikskriftställaren 
Eduard Hanslicks ord fann genklang hos 
Johannes Brahms som i tjugo år kämpade 
med sin första symfoni. Efter förstlings-
symfonin tillbringade han sitt sommarlov 
vid stranden av Wörthersee i Pörtschach 
och skrev till sina vänner i Wien: “Här rin-
ner musikaliska motiv en så obehindrat i 
sinnet att man måste akta sig för att inte 
trampa på dem.”

Andra symfonin D-dur op. 73 kom till 
år 1877 på några månader och vittnar 
om hur Brahms frigjort sig från sin sym-
foniska ångest; om det vittnar även ett 
godmodigt brev till förläggaren Simrock: 
“Den nya symfonin är så sorglig att du 
inte kommer att stå ut med den. Jag har 
aldrig komponerat någonting så bekläm-
mande och smärtsamt – partituret bör 
publiceras med svarta kanter.”

D-dursymfonin strålar av sommarens 
solljus och har kallats för Brahms pas-
toralsymfoni. Dess öppenhet och tro på 
livet har betonats i förhållande till hans 
övriga symfonier. I motsats till dem bör-
jar och slutar den i dur. Blåsarna och dess 
skickligt avknoppade tematiska eko-

system återspeglar närheten till natu-
ren. Men vid närmare åsyn visar det sig 
att den brahmska melankolin och hans 
återhållna passioner glöder också under 
dessa noter.

De krav på storslagenhet som Hanslick 
efterlyste levererades snarare av Wagners 
ungtyska läger som Hanslick hatade. 
Brahms tog sitt symfoniska värv på all-
var, men D-dursymfonin är med sin lycka 
och sin glädje, sin sorg och rädsla ett syn-
nerligen mänskligt verk. Under det små-
leende yttre skalet döljer sig en järnhård 
arkitektur som kanske är orsaken till att 
musiken småler så vilsamt. Under den so-
liga ytan finns också mörkare inslag. Hur 
central deras roll blir, det kommer an på 
tolkningen. 

Första satsens (Allegro moderato) in-
troduktion fungerar som grogrund för 
det hemlighetsfulla utvecklingsarbetet. 
Valthornen och träblåsarna startar ett 
sjungande tema och förstulet tränger sig 
en dominerande tongång på i cellornas 
och basarnas ackompanjerande motiv. 
Det följande mystiskt skiftande avsnittet 
ger plats för festlig presentation av ver-
kets ceremonimästare, pukorna och ba-
sunerna. Först därefter låter Brahms sina 
teman expandera fullt ut och en passio-
nerad vågrörelse tar vid.   

Tonsättaren Erkki Salmenhaara skrev 
i anslutning till andra symfonin om den 
”sjunkande tonala linjen”, som tycks på-
verka alla detaljer, då melodibågarna pe-
kar nedåt som tunga lövruskor på ett 
träd. Om symfonins emotionella rikedom 
vittnar första satsens avslutande coda.  
Då reprisens dyningar avtar, startar valt-
hornet en trånande melodi, medan strå-
karna känslosamt upprepar sina ton-
gångar. Överraskande vänder sig temat 
ännu och blir till en lekfull dialog mel-
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lan träblåsarna och valthornen, ända tills 
också den utmynnar i ett försonligt slut.  

Den långsamma satsen (Adagio non 
troppo) kommer med de starkaste kon-
trasterna i verket. Den inledande melo-
din är präglad av mörka nyanser som yt-
terligare betonas, då Brahms gräver fram 
kontrapunktiska motkrafter i orkesterns 
låga register. Uppdämda känslor får ut-
lopp i ett passionerat mellersta avsnitt, 
där basunerna och pukorna än en gång 
står för höjdpunkterna. Reprisen av det 
första avsnittet har undergått variation 
och tröttats ut; det tycks inte riktigt ha 
hämtat sig från prövningarna.

Andra symfonin var under Brahms 
livstid hans mest populära symfoni och 
dess serenadmässigt lättsamma tred-
je sats (Allegretto grazioso) var dess 
största dragplåster – och även Eduard 
Hanslicks favorit. Av orkesterns in-
strument medverkar enbart stråkar-
na, träblåsinstrumenten och tre valt-
horn. Melodin för blåsare med cellornas 
pizzicato ackompanjemang är full av 
oskyldig lycka, medan det mellersta av-
snittet med sin finurliga rytm (Presto ma 
non assai) är full av Brahms välvilliga fall-
gropar. En lätt melankoli tränger sig på i 
slutvinjetterna.

Finalen (Allegro con spirito) börjar lik-
som förstulet (sotto voce) och brakar 
igång efter några takter. De kraftigt bul-
tande rytmerna för tankarna till både 
Haydn och Beethoven, trots att stråkar-
nas glödande sidotema har något som 
påminner om romantisk laddning. Haydn 
använde sig ofta i sina finaler av beteck-
ningarna con spirito eller spiritoso, vilket 
i allmänhet betyder ”själfullt” men här är 
själen så att säga eldigare.

Speciellt ståtligt bygger Brahms upp 
avslutningen på symfonin: efter reprisen 

av huvudtemat återkommer basunerna 
och en tuba för att göra helheten fest-
ligare och musiken får full fart. Det hela 
kulminerar i vinande skalor för stråkar-
na som avbryts av två halvtaktspauser. 
Trumpeterna och valthornen kröner slu-
tet med rungande fanfarer, som basuner-
na signerar med en lång ton.

Antti Häyrynen

HERBERT  
BLOMSTEDT

Herbert Blomstedt (f. 1927) hör till de 
mest uppskattade äldre statsmännen i 
vår tids garde av dirigenter. Tolkningarna 
kombinera på ett exceptionellt sätt den 
djupandliga humanismen i hans person-
lighet och den energi han hämtar ur mu-
sikens olika dimensioner.

Blomstedt har gjort en hisnande karri-
är som chefsdirigent eller musikchef för 
många topporkestrar och numera turne-
rar han aktivt på olika håll i världen som 
gästdirigent för världens bästa orkestrar. 
Under förra säsongen dirigerade han ex-
empelvis bland andra Wiens, New Yorks 
och Berlins filharmoniker och NHK-
symfoniorkestern i Tokyo, Staatskapelle 
Dresden samt San Franciscos symfoni-
orkester. Han är en regelbunden och äls-
kad gäst också som dirigent för Radions 
symfoniorkester.

Blomstedt föddes i Förenta Staterna 
och med sina svenska föräldrar flytta-
de till Sverige år 1929. Som barn bod-
de han med sina föräldrar också fle-
ra år i Finland. Efter sin utbildning i 
Sverige studerade han för bland andra 
Paul Sacher, Igor Markevitch, Jean Morel 
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(Juilliard School) och Leonard Bernstein 
(Tanglewood).

Blomstedt gjorde sin dirigentdebut 
1954 med Kungliga filharmonikerna i 
Stockholm och arbetade som chefsdiri-
gent eller musikchef för bl.a. Oslo filhar-
moniker (1962–68) samt radiosymfoni-
kerna i Danmark (1967–77) och Sverige 
(1977–82). 

Blomstedt var chefsdirigent för 
Staatskapelle Dresden 1975–85, mu-
sikchef för San Franciscos symfonior-
kester 1985–95 samt chefsdirigent för 
NDR-radiosymfonikerna (1996–98) och 
Gewandhaus-orkestern i Leipzig 1998–
2005. Numera är han ”Conductor Laureate” 
för San Franciscos symfoniorkester samt 
hedersdirigent för flera orkestrar som han 
varit ordinarie dirigent för.  

Blomstedt är känd som en djup tolk 
för den tyska och österrikiska orkes-
tertraditionen: Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn, Brahms, Bruckner, Richard 
Strauss och Hindemith.  En annan tyngd-
punkt utgörs av den nordiska musiken, 
speciellt Sibelius och Nielsens symfo-
nier. Han har emellertid även dirigerat – 
speciellt under sin period i San Francisco 
– ny musik som han i tiden studerade i 
Darmstadt. 

Blomstedts imponerande diskografi 
omfattar flera kompletta symfoniska in-
spelningar. Med Staatskapelle Dresden 
har han spelat in bl.a. samtliga symfonier 
av Beethoven (1976–82) och Schubert 
(1982–84). Han gjorde en ny komplett in-
spelning av Beethovens symfonier med 
Gewandhausorkestern i Leipzig 2014–17 
och med dem spelade han också in alla 
Bruckners symfonier 2012. Nielsens sym-
fonier har han spelat in två gånger, år 1975 
med Danmarks radios symfoniorkester 
och 1989–91 med San Franciscos sym-

foniorkester. Med den sistnämnda spe-
lade han också in samtliga Sibelius sym-
fonier 1991–96. För sina inspelningar har 
han fått flera av genrens mest prestige-
fyllda pris. 
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Radions 
symfoniorkester

Radions symfoniorkester (RSO) är Yles 
orkester med uppdrag att producera och 
främja inhemsk musikkultur. Orkesterns 
chefsdirigent är Hannu Lintu.

Radioorkestern grundades år 1927 med 
en besättning på tio musiker. På 1960-ta-
let utvidgades RSO:s besättning till full 
symfoniorkester. Orkesterns chefsdiri-
genter har varit Toivo Haapanen, Nils-Eric 
Fougstedt, Paavo Berglund, Okko Kamu, 
Leif Segerstam, Jukka-Pekka Saraste 
och Sakari Oramo. Då Hannu Lintus pe-
riod slutar våren 2021, tillträder Nicholas 
Collon som chefsdirigent. 

Utöver de stora klassisk-romantiska 
mästerverken omfattar RSO:s reperto-
ar en hel del ny musik och orkestern ur-
uppför årligen ett flertal verk som be-
ställts av Yleisradio. Till RSO:s uppgifter 
hör även att göra friköpta inspelningar 
för Yleisradios arkiv av hela den inhem-
ska orkestermusiken.  Under säsongen 
2019–2020 uruppför orkestern fyra verk 
som beställts av Yle. På programmet 
står därtill Yleisradios och Helsingfors 
Festspels storproduktion Schumanns 
Scener ur Goethes Faust. En egen plats får 
även symfonierna och konserterna från 
Dmitrij Sjostakovitjs mellersta period. 
Vid RSO:s festival som nu arrangeras för 
andra gången spelas nya verk och stora 
kompositioner av Magnus Lindberg. De 
gasterande dirigenterna omfattar bl.a. 
Esa-Pekka Salonen, Herbert Blomstedt, 
Jukka-Pekka Saraste och Sakari Oramo 
och som solister debuterar några unga in-
hemska musiker.

RSO har spelat in på skiva verk av 
bl.a. Mahler, Bartók, Sibelius, Hakola, 

Lindberg, Saariaho, Sallinen, Kaipainen 
och Kokkonen. Orkestern har för sina in-
spelningar fått Gramophone Award två 
gånger – för Lindbergs klarinettkon-
sert 2006 samt för Bartóks violinkonsert 
2018. Orkesterns övriga pris omfattar bl.a. 
BBC Music Magazine Award, Académie 
Charles Cros och MIDEM Classical Award. 
Skivan med Sibelius tondikter och sång-
er fick priset International Classical Music 
(ICMA) 2018. Det inhemska EMMA-priset 
har RSO fått 2016 och 2019.

RSO konserterar regelbundet runt om i 
världen. Under spelåret 2019–2020 turne-
rar orkestern under Hannu Lintus ledning 
i Mellaneuropa och i Japan.

RSO:s konserter sänds direkt på Yle 
Arenan och i Yle Radio 1 samt i inspelad 
form på Yle Teema & Fem och Yle TV1.


