
1

Akademiska
K U N G L I G A

kapellet

30 MAJ: Universitetsaulan, 
UPPSALA, kl. 15.00

31 MAJ: Gustaf Vasa kyrka, 
STOCKHOLM, kl. 17.00

7 JUNI: Wisby Strand, 
VISBY, kl. 15.00

Dirigent: Stefan Karpe
Solist: Roland Pöntinen

VÅRKONSERT
Ravel: Le tombeau de Couperin
Prokofiev: Pianokonsert nr 3 
Sibelius: Symfoni nr 5 

www.akademiskakapellet.uu.se

Uppsala universitets samverkansprojekt 
– ”Den goda staden” – kopplar ihop kultur och 
vetenskap. Under året erbjuder vi mängder med 
aktiviteter med fokus på frågor om utanförskap 

och gemenskap. I november har musikalen 
West Side Story premiär. Varmt välkomna!

www.uu.se

D E N  G O D A  S T A D E N



2

I medeltidsstaden Visby ligger Uppsala universitets nyaste 
campus. Genom samgåendet med Högskolan på Gotland 
blev campus Gotland en del av Uppsala universitet 2013. 
Samgåendet var en historisk händelse i Uppsala universitets 
utveckling. Ämnesövergripande samarbeten och flexibla 
utbildningsformer med stark forskningsförankring ger en 
fullödig akademisk miljö av högsta kvalitet. Studenter på 
Campus Gotland får ta del av det bästa av två världar: det 
fullskaliga universitetets breda utbud och tyngd inom utbildning 
och forskning, samt den unika studiemiljön vid ett småskaligt 
campus.

Till en inspirerande universitetsmiljö hör ett inkluderande 
kulturliv. Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets 
symfoniorkester – en av de äldsta i världen, grundad redan 
1627. De allra flesta av orkesterns musiker är studenter vid 
universitet, bland dem även gäststudenter och forskare från 
olika delar av världen. Orkestern medverkar i de akademiska 
högtiderna och ger egna konserter, med en bred repertoar 
alltifrån barockmusik och symfonier av bl.a. Beethoven, 
Schumann och Mahler till filmmusik, TV-spelsmusik och 
uruppföranden av svenska tonsättares verk, beställda för 
Akademiska kapellet. Vårkonserten är ett återkommande inslag 
som nu för första gången äger rum i Visby, utöver konserterna 
i Uppsala och Stockholm. Varmt välkomna därför till en 
eftermiddag med Kungliga Akademiska kapellet i sällskap av 
Prokofiev, Sibelius och Ravel!

Margaretha Andersson 

Förord
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Program

Maurice Ravel (1875–1937)
Le tombeau de Couperin

I. Prélude
II. Forlane
III. Menuet
IV. Rigaudon

Sergei Prokofiev (1891–1953)
Pianokonsert nr. 3 i C-dur

I. Andante – Allegro
II. Thema. Andantino – Variation 1. L´istesso tempo – Var. 2. Allegro 
– Var. 3. Allegro moderato – Var. 4. Andantino meditativo – Var. 5. 
Allegro giusto – Thema. L´istesso tempo
III. Allegro ma non troppo

PAUS

Jean Sibelius (1865–1957)
Symfoni nr. 5 i Ess-dur

I. Tempo molto moderato – Allegro moderato (ma poco a poco 
stretto) – Presto
II. Andante mosso, quasi allegretto
III. Allegro molto – Un pochettino largamente – Largamente assai    

Solist: Roland Pöntinen
Kungliga Akademiska kapellet
Dirigent: Stefan Karpe
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Till Couperins minne

Under andra decenniet av 1900-talet väcktes Maurice Ravels intresse 
för den äldre franska musiken. Ravel var vid den här tiden en av de 
främsta tonsättarna i sitt land och han hade rönt framgångar med 
nya och innovativa idéer i impressionistiska kompositioner som 
till exempel Gaspard de la nuit och Daphnis et Chloé.  Ravels mor 
härstammade från Baskien och tonsättaren var också starkt influerad 
av de folkloristiska klangerna från den iberiska halvön. Det finns 
tydliga exempel på sådana influenser i ett flertal av Ravels verk; som 
exempel kan nämnas Rapsodie espagnole och enaktsoperan L´Heure 
espagnole.

Ravel var ingalunda ensam om att börja intressera sig för den äldre 
franska musiken, som i viss mån hade fallit i glömska i Frankrike och 
i princip aldrig spelades på konsertestraden vid den här tiden. Ravels 
äldre kollega Claude Debussy propagerade till exempel gärna  för att 
man borde spela och lyssna mer på kompositioner från ”den franska 
musikens guldålder”, av tonsättare som Jean-Baptiste Lully, familjen 
Couperin eller Jean-Philippe Rameau. Att Ravel anammade den 
uppmaningen är uppenbart då flera av kompositionerna från den här 
tiden visar tydlig påverkan av fransk barockmusik. Som exempel kan 
nämnas a cappella verket Trois Chansons och Le tombeau de Couperin 
som vi ska framföra vid dagens konsert.

Ravel berättade för en vän att hans Le tombeau de Couperin mer var 
en ”hommage” till den franska 1700-tals musiken än en personlig 
hyllning till François Couperin (1668–1733). Ordet Le tombeau, 
gravsten, i kompositionens titel på anspelar på en viss tradition, 
som fanns  i Frankrike under 1600- och 1700-talet. Det kunde då 
hända att en nyanställd tonsättare vid sitt tillträde i tjänsten skrev 
ett verk som en postum hyllning till sin föregångare i ämbetet. Titeln 
på kompositionen kunde då ofta bli Le tombeau… och därefter 
företrädarens namn.

Le tombeau de Couperin, som ursprungligen är ett verk för piano, 
komponerades under krigsåren 1914–1917. Ravel försökte vid 
ett flertal tillfällen att bli värvad till den franska armén men blev 
nekad tjänst på grund av dålig hälsa. Först i början av år 1916 fick 
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han militärtjänst som ambulansförare men blev snart smittad med 
dysenteri, och redan i september samma år tvingades han ta avsked. 
Under samma tid blev även hans älskade mor svårt sjuk, och hon 
avled ett halvår senare.

Le tombeau de Couperin uruppfördes 1919 i Paris av vännen 
Marguerite Long, som sedermera även kom att uruppföra Ravels 
Pianokonsert i G-dur. Pianoversionen har sex satser: Prélude, Fuge, 
Forlane, Rigaudon, Menuet och Toccata. Var och en av satserna är 
dedicerade till vänner som Ravel miste under första världskriget.
Samma år som pianoversionen uruppförs orkestrerar Ravel 
fyra av satserna och ändrar ordningsföljden till Prélude, Forlane, 
Menuet och Rigaudon. Orkestreringen är gjord för relativt liten 
orkester där solooboen har en framträdande roll. Med utsökt 
känsla för orkesterklangen skapar Ravel med enkla medel en av 
orkesterlitteraturens mest sofistikerade partitur. Den legendariske 
franske pianisten Alfred Cortot hävdade att Le tombeau de  
Couperin fann sin slutgiltiga form i orkesterversionen. I Forlane-
satsen, som är en dans ursprungligen från regionen Friulien i 
Italien, finns vissa likheter med Couperins sats med samma namn 
från kammarmusikverket Les Concerts Royaux. I Menuet-satsen 
komponerar Ravel  undersköna modala harmonier utifrån en enkel 
melodi som företrädesvis framförs av solooboen. I satsens mellandel 
ändrar Ravel karaktären så att musiken nu påminner om den mer 
folkliga Musette-dansen. Ravel imiterar då i sin orkestrering säckpipor 
med dess borduner. När sedan Menuet-avsnittet kommer tillbaka 
fortsätter Musett-musiken att spela så för ett kort magiskt ögonblick 
blir de båda danssatserna kontrapunktiska.

Ravels orkestrering av Le tombeau de Couperin blev sedermera även 
balettmusik och kom att uppföras som sådan på Théâtre des Champs-
Elysées i Paris av Svenska Baletten i koreografi av Jean Börlin och 
Rolf de Maré år 1920. Le tombeau de Couperin blev en av Svenska 
Balettens mest framförda kreationer med över 160 föreställningar 
under en period av sju år.

Stefan Karpe
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Försättsbladet till Le tombeau de Corperin tecknat av Ravel själv 
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Pöntinen om Prokofiev

Det var ett helt nytt sätt att behandla pianot som Sergei Prokofiev 
introducerade, både som pianist och i sina kompositioner – en rak, 
muskulös rytmik med vilda torra accenter och nästan helt utan 
romantiska rubateringar. Hans pianolärare, den legendariska Madame 
Jesipova, som naturligtvis lärde ut den romantiska stilen, måste i för-
stone tyckt sig ha närt en orm vid sin barm. Vid det traditionstyngda 
St. Petersburgkonservatoriet skrämde han nästan slag på lärare och 
klasskamrater. En odygdig elev alltså, som gjorde vad som föll honom 
in, men likafullt – ett geni. Från början fanns också hos Prokofiev 
jämsides med det moderna och tuffa ett utsökt melodi- och har-
monisinne. Prokofievs kompositionsmetod, som han för övrigt delar 
med flera andra tonsättare, var ofta att teckna ned korta melodiska 
ingivelser och andra idéer i små skissböcker för framtida bruk.

Av Prokofievs fem pianokonserter, skrivna mellan 1911 och 1932, 
är nr 3 den mest spelade och älskade och har sedan uruppförandet i 
Chicago 1921 med tonsättaren själv som solist förblivit en modern 
klassiker. Prokofiev arbetade från och till med den tredje konserten 
mellan 1916 och 1921. Andra satsens tema tillkom redan 1913. Att 
man trots detta upplever konserten som en organisk helhet känns 
närapå som ett illusionisttrick och är ett bevis på formbyggaren 
Prokofievs mästerskap.

I konsertens första sats ställs introduktionens ljusa, lyriska tema 
mot ett betvingande vitalt allegro med typiskt prokofievskt fräcka 
accenter och harmoniväxlingar. Sextondelar med motoriskt driv är 
framträdande i hela satsen. Oboen, ackompanjerad av pizzicaton 
från stråkarna, introducerar ett kontrasterande pikant och fjädrande 
tema. Den lyriska melodin från inledningen återkommer, först pas-
sionerat i hela orkestern sedan ljuvt poetiskt i pianostämman. Mot 
slutet av satsen löper det pikanta temat nästan amok och allegrots 
sextondelar, som nu lagt in en extra växel, spurtar i mål. Andra sat-
sen innehåller ett gavotte-artat tema med fem variationer. Eftertänk-
samt och elegant inleder pianot ensamt den första variationen. En 
mycket drivande rytmik uppträder i det som följer med halsbrytande 
svårigheter i solostämman, men i den fjärde variationen, Andante 
meditativo, råder stilla mysticism.  Tredje satsens final innehåller ett 



8

Sergei Prokofiev tecknad av Henri Matisse 25 april 1921

rondotema i studsande ¾-takt och en mellandel vars breda, romantiska 
(!) tema i Ciss-dur nästan tangerar Rachmaninov. Återtagningen av 
finalens dansanta tema mynnar ut i ett briljant utropstecken i C-dur.

Roland Pöntinen
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Det är förhållandevis enkelt att dela in 
Sibelius produktion grovt i tre perio-
der.  Däremot är det problematiskt och 
gudskelov inte heller nödvändigt att exakt 
ange när den ena perioden övergår i den 
andra. Den första var nationellt inriktad 
när Sibelius efter studieårens trevande 
försök i och med sitt verk Kullervo (1892) 
fann vad som både i Finland och utanför 
dess gränser allt sedan dess har kall-
lats ”den finska tonen”. Den beskriv-
ningen spreds i så stor utsträckning att 
det från början så positiva attributet så 
småningom blev en börda både för finsk 
musik i allmänhet och för Sibelius själv.  Äktenskapet mellan national-
romantik och jugendstilen var av stor betydelse både för Finland och 
för ”att vara finne”, men det blev som en etikett för evigt fastklistrad 
på Sibelius, trots att denna hans första nationella period bara varade 
i cirka femton år. Sådana verk som den första (1899) och den andra 
symfonin(1901), violinkonserten (1903–05) och Lemminkäinen Le-
gender (1895), En saga (1892–1901) och naturligtvis Finlandia (1899) 
samt Valse triste (1903) skapade världsryktet, men samtidigt låste de 
förväntningarna på kompositören både i Finland och utomlands. En 
efterhängsen allmän uppfattning hade uppstått enligt vilken ” Sibelius 
betyder det här och så här förväntas det vara”.  

En internationell karriär
Kompositören själv satte upp andra mål för sig.  Han var intresserad 
av den internationella scenen, och eftersom Finland vid den här tiden 
hade otroligt mycket starkare kulturella förbindelser med Tyskland än 
med något annat västeuropeiskt land föll det sig naturligt att hans vik-
tigaste ambition var att slå igenom i Tyskland. Att uppnå detta kompli-
cerades i hög grad av att Sibelius helt naturligt hade insett att symfoni-
formen vara hans viktigaste musikaliska uttrycksform. Tyskarna har all 
anledning att vara stolta över sin symfoniska tradition, men olyckligtvis 
har denna stolthet ibland tagit sig uttryck i ett direkt förakt mot icke-
tyska symfonier.  Det var överlag svårt för utlänningar att närma sig 

Jean Sibelius och femte symfonin

Jean Sibelius 1940 
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den tyska symfonimarknaden – det var inte lätt för Tjajkovskij heller. 
Sibelius kom ju från Finland, som låg i utkanten av Europa och poli-
tiskt var underkastad den ryska regimen. Landet sågs därför av många 
tyskar som barbariskt, på samma sätt som romarna en gång betraktade 
stammarna i norr.  Så i det avseendet hade symfonikern Sibelius unge-
fär samma status som en försäljare som försöker kränga camembert till 
fransmän eller bolognese till italienare. Det fanns säkert massor av skäl 
till Sibelius’ formidabla framgångar i anglosaxiska länder men en viktig 
faktor var att Storbritannien och Förenta staterna inte hade någon lång 
symfonisk tradition.

Klassicism och psykologi
Den andra perioden för Sibelius produktion började runt 1905–07.  
Den största anledningen till en kursändring var hans önskan att skapa 
en mer ”universell” stil; ordet ska här tolkas som ”inte så tydligt finskt”.  
Nyorienteringen betydde således inte alls att han omedelbart övergav 
nationella ämnen, men de började mer och mer hamna i bakgrunden. 
Hans strävan mot universalitet hade två nya ansatser, å ena sidan blev 
hans stil mer ”klassisk”, å andra sidan började han lyssna mer på sitt 
eget inre. Sibelius’ nya stil pekar i två motsatta riktningar. Verken (och 
även olika delar av dem) från andra perioden kan skilja sig mycket åt 
sinsemellan beroende på hur mycket han betonade å ena sidan den 
europeiska klassiska traditionen och å andra sidan en psykologisk kart-
läggning av sitt eget inre landskap. Den tredje symfonin (1907) är ett 
tydligt exempel på en europeisk klassicism medan den fjärde symfonin 
(1911) mer liknar en expressionistisk ego-trip. I stråkkvartetten Voces 
intimae (1909) med sina fem så olika satser finns båda de nya ansat-
serna företrädda, vilket gör kvartetten till ett nyckelverk under den 
andra perioden. 

Modernist och radikal formförnyare
Vi måste också komma ihåg att Sibelius i likhet med många av hans 
samtida övergick till en moderniserad stil via sin ”psykologiska kart-
läggning”. Han tänjde på tonalitetens gränser, men utan att som Schön-
berg helt bryta ner dem, betydelsen av klangfärg växte men utan att 
få så stor betydelse som hos de franska impressionisterna, rytmen blev 
mer elastisk men utan att helt släppas fri som hos Stravinskij.  Om det 
bara handlade om detta kan det lätt uppfattas som om Sibelius bara 
utförde allt det ”moderna” som alla andra gjorde vid den här tiden, 
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förutom att han gjorde det i mindre skala.  Denna lista måste emel-
lertid kompletteras med ytterligare en sak nämligen att Sibelius undan 
för undan utvecklade formen i en mer amorf riktning. I detta avseende 
var han pionjär. Med sitt sätt att lösa formproblem låg han miltals 
före både impressionisterna, för vilka ”form” var en betydelselös fråga 
(om ens en fråga över huvud taget), och expressionisterna, som när de 
”utplånade” tonaliteten och införde miniatyrstrukturer i musiken ver-
kade ägna mycket lite uppmärksamhet åt verklig form, och lämnade 
den frågan mer eller mindre obesvarad. Detta innebär hos Schönberg 
och särskilt hos Webern att de på ett märkligt sätt tycktes negligera att 
utveckla rytmspråket. Detta kan möjligen förklaras med att de helt en-
kelt inte hade tid eller energi att koncentrera sig på rytm när de hade 
fullt upp med att förnya så mycket annat. Hur anmärkningsvärt radikal 
Sibelius var i fråga om formfrågor var det många som under lång tid 
inte uppfattade. Om Theodor Adorno hade varit tillräckligt klok för 
att undersöka formfrågor skulle han knappast han landat i sin beryk-
tade kritik vars kärnpunkt låg i att betrakta den finske kompositören 
som alltför reaktionär.  I Frankrike väckte dock de amorfa formerna en 
våg av uppriktigt intresse fast man där i övrigt inte hade mycket till 
övers för Sibelius. Men detta ägde rum först i slutet av 1980-talet då 
generationen med Gérard Grisey och Tristan Murail förvånade många 
när de vände strålkastarljuset mot Sibelius.

Femte symfonin – avtäckning av ett mästerverk
Den tredje Sibeliusperioden, beklagligt nog också hans sista, började 
under det första världskriget. Ett landmärke var femte symfonin som 
både kan sägas vara kulmen på den föregående perioden och inleda 
den följande.  Dessutom var sjätte (1923) och den sjunde symfonin 
(1924), Tapiola (1925) samt musiken till Shakespeares Stormen (1926) 
centrala verk under den här perioden. Sibelius skissade på en åttonde 
symfoni under mer än ett decennium men som följd av hans alltför 
starka självkritik avslutade han den aldrig.

När man lyssnar på den mestadels ljusa och energiska femte symfonin 
är det svårt att föreställa sig att den vållade sin upphovsman stora be-
kymmer. En förklaring är säkert att verket kom till – eller snarare lång-
samt ”avtäcktes” – under mycket oroliga förhållanden i samband med 
såväl första världskriget som Finlands kamp för oberoende 1917 och 
inte minst inbördeskriget 1918. Den tidigaste versionen är från 1915. 
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Den fick sitt uruppförande senare samma år på kompositörens femtio-
årsdag den 8 december. Ganska snart drog Sibelius in den här versio-
nen för att revidera den, och han skapade en helt annorlunda version 
året därpå.  Men inte heller då var kompositören helt nöjd. Under en 
lång tid gjorde han undan för undan massor av stora förändringar, och 
symfonin fick sin slutgiltiga form först 1919. Då var det äntligen läge 
för denna gigantiska konstruktion att börja sin triumfmarsch, som 
därefter aldrig visat tecken på någon avmattning. 

Här vill jag citera den store Sibeliusbiografen Erik Tawaststjerna: ”Fjär-
de och femte symfonin är i många stycken varandras motpoler. Medan 
Sibelius i den föregående på ’expressionistiskt’  vis projicerar växlande 
själstillstånd på det musikaliska planet, riktar han i den femte blicken 
utåt mot jordiska vårlika ljusföreteelser och ännu längre uppåt mot 
kosmos, lik en iakttagare som ’impressionistiskt’ inregistrerar fenomen 
i musikaliska termer.” Tawaststjerna skyndar sig att förklara att han på 
inga villkor vill kalla symfonin impressionistisk, ” – vilken symfoni vore 
väl det?” utan att han bara syftar till att beskriva dess ljusare sinnestill-
stånd jämfört med den mycket mörkare fjärde symfonin, som är djupt 
präglad av självbespeglande tankar.  Den femte symfonin där världen 
betraktas på ett kosmiskt avstånd skulle i så fall kunna betraktas som 
ett ”objektivt” konstverk, till skillnad från den näst intill hundrapro-
centigt ”subjektiva” fjärde. Det hoppingivande vårljuset kan mycket 
väl spegla en förbättring av kompositörens hälsa, då han inte längre var 
tyngd av den strupcancer som han med lycklig utgång opererades för 
innan började arbeta med fjärde symfonin, och trots krig och elände 
var han för det mesta upptagen av soliga framtidsprojekt.

Jean Sibelius i sitt arbetsrum i Ainola år 1915 under kompositionsarbetet med den femte symfonin
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Den femte symfonin är i likhet med den fjärde en produkt av ett geni 
som befinner sig i ett starkt kreativt flöde. Att Sibelius var tvungen att 
söka exceptionellt länge efter symfonins slutliga form visar på vilka 
svårigheter han hade med att lansera en helt ny lösning av formpro-
blemet, och att ett visst motsägelsefullt förhållande rådde mellan 
kompositörens ursprungliga aspirationer och ”materialets egen vilja”.  
Förvånande nog är femte symfonin besläktad med den sjätte som av-
slutades betydligt senare, och som i både estetisk och historisk mening 
har mycket närmare förbindelser med den sjunde, som såg världens 
ljus omedelbart därefter och delvis var skriven vid samma tid. Rent te-
matiskt har femte och sjätte många gemensamma utgångspunkter och 
de delade material likt blodgivare medan Sibelius arbetade med den 
femte och skissade på den sjätte.  I ett skede bytte han till och med 
ordningsföljden mellan symfonierna och kallade den femte för den 
sjätte och vice versa – precis som Beethoven gjorde med sin femte och 
sjätte symfoni! För att uttrycka det mer korrekt så hade Sibelius under 
lång tid svårt att bestämma sig för i vilken symfoni det ena eller andra 
temat faktiskt hörde hemma.

”Sving- och stegimpulser”
För att analysera och förklara femte symfonins ursprung använder sig 
Tawaststjerna av fler sidor i biografin än för något annat verk. Även 
om analys inte kan sägas vara hans tour de force – vilket definitivt hans 
djupa kunskaper och förståelse för kultur- och konsthistoria är – så 
blir resultatet av hans analys mycket animerat och njutbart.  Han slår 
huvudet på spiken när han menar att symfonins teman kan delas upp 
i två grupper beroende på vilken sorts impuls som ursprungligen för-
anledde deras tillkomst. Den ena gruppen härrör från ”stegimpuls” och 
den andra från ”svingimpuls”.  När man lyssnar på musiken är det lätt 
att känna igen dem. ”Stegimpulstemana” ger en känsla av att vandra 
(eller crawla eller rusa) framåt, för det mesta i små intervaller (”steg”) 
medan ”svingimpulstemana” rör sig upp och ner och fram och tillbaka, 
vanligtvis i större eller mindre hopp. Detta resonemang kan tillämpas 
på alla satserna, kanske tydligast i finalen men helt klart i första satsen 
och lite mindre tydligt i Andante-satsen. 

Särskilt problematiskt för kompositören i femte symfonin var den 
första satsens struktur. Resultatet har kallats en ”dubbelsats”, utmejslad 
som en sömlös enhet, där en ”högst symfonisk” inledning följs av ett 
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scherzo och en coda som utgör kulmen på båda halvorna på samma 
gång.  Under lång tid hanterade Sibelius inledningen och scherzot som 
två olika satser. Men så småningom fick den tvingande kraften i de te-
matiska sambanden honom att smida ihop delarna till ett enda konti-
nuum med hjälp av en enorm hammare på ett gigantiskt städ. Effekten 
på lyssnaren kan lätt liknas vid en monolit uthuggen ur ett enda block. 
För att använda en annan metafor så vrider Sibelius på ett kalejdoskop 
där de pyttesmå bitarna hela tiden ändrar läge och åstadkommer nya 
bilder, som i allt väsentligt också förblir desamma. I scherzot möter vi 
samma motiv som i inledningen men i ny skepnad och med en helt ny 
roll. 

”Dubbelsatsen” – en symfonisk bragd
Det är ingen tvekan om att ”dubbelsatsen” Tempo molto moderato – Al-
legro moderato (ma un poco stretto) är en av Sibelius största bragder och 
tillhör de verkligt stora individuella upptäckterna inom all symfonimu-
sik.  Satsen inleds med en exposition av tre temagrupper. Den första 
består av flera små celler som alla mer eller mindre hör hemma bland 
“stegimpulstemana” och bidrar till en obruten, ganska lugn pastoral 
stämning (Tawaststjerna använder ordet ”bukolisk”). Tonaliteten rör sig 
från Cess = H-dur vidare till G-dur. Därmed etableras storterscirkeln 
Ess-H-G som styr hela det tonala händelseförloppet. I G-dur hör vi nu 
den andra temagruppen som bildar ett kromatiskt färgat “svingtema” 
hos träblåsarna. Detta leder direkt till den tredje gruppen, det vill säga 
en stegvis rörelse i ett stråkcrescendo vilket provocerar större delen av 
orkestern till en ”svingande ”rörelse . En summering av det tematiska 
materialet: 1) första gruppen stegvis rörelse, 2) andra gruppen sving-
ande rörelse, 3) tredje gruppen först stegvis sedan svingande rörelse.  
Expositionen upprepas, fast inte i sin helhet, utan börjar nu i G-dur 
för att sluta i H-dur tills Ess-dur återinträder.

Händelseförloppet i den följande genomföringen inleds med att 
stråkarnas textur blir tätare och bildar bakgrund för ett klagande 
fagottsolo med beteckningen lugubre (dystert) och patetico (fullt av 
patos). Därefter tar stråkarna upp sidotemat och lyfter upp det till ett 
intensivt crescendo, som vartefter leder fram till det första temats tri-
umferande återkomst i H-dur. Tempot ökar och helt plötsligt befinner 
vi oss mitt i scherzot.  Detta är faktiskt en fri variation av det material 
vi just har lyssnat till, men det tar kanske en stund innan man vant sig 
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vid detta. Det vi hör nu tycks vara något helt nytt och fräscht samti-
digt som det låter bekant. Tillägget i tempoangivelsen, ”ma poco a poco 
stretto”, upplyser om att musiken successivt ska gå allt fortare. Detta är 
en av de mest berömda ”fällorna” för dirigenter eftersom det är mycket 
knepigt att göra ett fortlöpande stringendo genom hela återstoden 
av satsen. Dirigenterna förutsätts kunna besluta hur man lyckas med 
(eller fejkar) en sådan tempoökning.  Kanske ingen slump att Leonard 
Bernstein använde sig av denna symfonisats som en specialuppgift för 
studenterna vid sommarkurserna i Tanglewood. Det slutliga resultatet 
av tempoökningen är av gigantiskt format, en klimax i Beethovenklass.

Efter detta mäktiga slut ledsagar den andra satsens lugn lyssnaren till 
en vacker sommardags atmosfär och dofter. Dramaturgin följer en me-
kanism kopplad till en rad variationer och den föredrar tydligt lugna 
vatten framför oroliga. Finalen styrs av en trefaldig struktur som består 
av ”insektsvärmar” i en stegvis rörelse hos stråkarna, ett kosmiskt 
ljudande ”svingande tema” som huvudsakligen spelas av hornen och 
så dess mottema som rör sig stegvis mestadels hos träblåsarna.  Mot 
slutet återkommer sistnämnda tema i ny förklädnad i ett lidelsefullt 
largamente- avsnitt.  Detta följs av den mest förkrossande och överty-
gande klimaxen i hela Sibelius produktion. Den bitvis extremt hårt 
åtdragna dissonantiska kontrapunkten ger inte upp inför de enstaka 
ackordsnärtarna och deras granitlika orubblighet. 

Jouni Kaipainen

Översättning: Ingar Gadd
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Roland Pöntinen
Roland Pöntinen debuterade 
som 17-åring med Kungliga 
Filharmonikerna och har sedan 
dess framträtt med betydande 
orkestrar över hela världen. Bland 
höjdpunkterna märks konserter 
med Los Angeles Philharmonics i 
Hollywood Bowl, med Philharmonia 
Orchestra i Paris och London samt 
framträdanden på London Proms i 
Royal Albert Hall.

Han har gästat många av de stora 
festivalerna, däribland Schleswig-
Holstein, Ruhr Klavier Festival 
och Verbierfestivalen och samarbetat med artister som Nicolai 
Gedda och Barbara Hendricks. Tillsammans med pianisten Love 
Derwinger är Roland musikansvarig för Forum på Sigtunagatan, 
sedan 1989 en kultplats i Stockholms kulturliv. Hösten 2012 gav de 
båda en bejublad dubbelpianoafton i Konserthusets stora sal.

Under föregående två säsonger har Pöntinen framträtt med 
Orchestre de la Suisse Romande och gett solorecitaler i New York 
(The Frick Collection), Wigmore Hall (London), Bogotá och 
Istanbul samt  spelat Rachmaninovs Paganinirapsodi i Liverpool. I 
år turnerar han i Japan, England, Holland och Taiwan.

Roland Pöntinen har gjort över 90 skivinspelningar och är även 
verksam som tonsättare och arrangör. 2001 valdes han in som 
ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien och erhöll samma 
år den kungliga guldmedaljen Litteris et Artibus för framstående 
konstnärlig gärning. 

Fo
to

: M
at

s 
B

äc
ke

r



17

Stefan Karpe
Stefan Karpe är utbildad vid Kungliga 
Musikhögskolan i Stockholm och 
Sibelius-Akademin i Helsingfors, 
där han vid sin diplomkonsert 1992 
dirigerade Mahlers Symfoni nr 4. 
Sedan 2002 är han knuten till Uppsala 
universitet som director musices och 
professor i orkesterdirigering. Under 
perioden 2004–2007 var han även 
konstnärlig ledare och chefsdirigent 
för DalaSinfoniettan och mellan åren 
2002–2012 var han konstnärlig ledare 
för den internationella musikfestivalen 
i Scheersberg, Tyskland.

Stefan Karpe har genom åren gästat många svenska orkestrar såsom 
Kungliga Filharmoniska Orkestern i Stockholm och har också arbetat 
i övriga Europa och i Australien med bl.a. Helsingfors Stadsorkester 
och Tasmanian Symphony Orchestra. Som assisterande dirigent 
har Stefan Karpe samarbetat med bland andra Peter Sellars och 
Esa-Pekka Salonen och medverkat i produktioner som Falstaff 
vid festspelen i Aix en Provence, Stravinskys Biblical Pieces vid 
Nederländska operan, en TV- produktion av Rucklarens väg samt i 
framförandet av Ligetis kompletta orkesterverk med Philharmonia 
Orchestra i London. Vid Folkoperan i Stockholm har han dirigerat 
La Bohème samt operan Marie Antoinette med musik av den svenske 
tonsättaren Daniel Börtz.

De operauppsättningar av Puccinis Tosca och Verdis Otello som 
Stefan Karpe på senare år har initierat och dirigerat i Uppsala har 
väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. I år 
blev han mottagare av Torgny Segerstedts kulturstipendium.
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Kungliga Akademiska kapellet är Uppsala universitets 
symfoniorkester. Orkestern grundades 1627 och hör till de äldsta i 
Europa. Den var från början en övervägande vokal ensemble, men 
med barockens nya stilideal omvandlades denna chorus musicus 
så småningom till en ren instrumentalensemble under ledning av 
universitetets director musices. Dess uppgifter var främst att svara 
för musiken vid de akademiska ceremonierna, som promotioner och 
rektorsinstallationer, men även vid kyrkliga och nationella högtider. 
I det rika musikliv som växte fram under 1800-talet medverkade det 
Akademiska kapellet flitigt i de offentliga konserterna tillsammans 
med universitetets nygrundade körer och utvecklades alltmer till en 
fullödig symfoniorkester. Tjänsten som director musices har också 
under de senaste seklerna innehavts av några av landets främsta 
kompositörer, som exempelvis Christian Friedrich Haeffner, Hugo 
Alfvén och Lars-Erik Larsson.

Sedan 2002 leds Akademiska kapellet av director musices Stefan 
Karpe. De allra flesta av orkesterns ca 100 musiker är studenter vid 

Kungliga Akademiska kapellet
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universitet, bland dem finns även gäststudenter samt forskare från 
olika delar av världen. Verksamheten har intensifierats både vad gäller 
medverkan i de akademiska högtiderna och i de egna konserterna, 
med en bred repertoar alltifrån barockmusik och symfonier av 
bl.a. Brahms och Mahler till TV-spelsmusik och uruppföranden av 
svenska tonsättares verk, beställda för Akademiska kapellet. Våren 
2008 gjordes en bejublad uppsättning av Puccinis Tosca i samverkan 
med lokala körer och internationellt kända solister. Framgången 
uppmärksammades även internationellt och Stefan Karpe fick 
för den uppsättningen motta Puccini International Award. En ny 
operasatsning gjordes 2010 med Verdis Otello, även den en stor succé.

Under de senaste åren har orkestern även gjort flera framgångsrika 
utlandsturnéer. Hösten 2013 reste kapellet till Japan där Verdis 
Requiem framfördes tillsammans med Heimatkören från Kyoto 
universitet. I mars 2014 gästade Heimatkören i sin tur Uppsala och 
medverkade i konserten Nakama tillsammans med kapellet och 
Uppsala universitets dramatiska kör. Kapellet har även turnerat till 
Italien, England, Frankrike, Tyskland, Holland, Spanien och Kina. 

I höst är Akademiska kapellet stommen i Uppsala universitets 
uppsättning av West Side Story som kommer att spelas under 
november i Svandamshallarna. 

Läs mer om Akademiska kapellets 
konserter och lyssna på 

Musicums hemsida

www.akademiskakapellet.uu.se



20

Violin I
Matteo Magnani (konsertmästare)
Malin Alvenäs
Ida Eriksson
Vendela Eriksson
Oskar Fasth
Max Holmberg
Martha Jacobsson
Lena Lindahl
Johan Manell
Bo Pontoppidan
Fredrica Roos
Malin Wahlin

Violin II
Helena Arro
Marie-Louise Bernander
Frida Ekeblad
Hanna Garbergs
Anna-Maria Heino
Beatrice Jägerup
Anders Klang
Lovisa Lugnegård
Hedda Magnusson
Hanna Nilsson
Hedda Ottesen
Anders Tovinger
Paula Vestlund

Viola
Maria Cheng Herelius
Helga Löfvenius
Mari Morikawa
Jon Olauson
Viktor Olauson
Anna Olli

Amanda Parrow
Chizu Koga Sandström 
Hringur Ásgeir Sigurðarson
Thomas Simonet
Daniel Wigren

Violoncell
Arianna Cocco
Anna Foberg
Elin Grahn
Emil Hammar
Maria Jerabek
Pietari Kaasinen
Sara Kalla
Alexander Lindroth
Moa Pontén
Anja Strautmanis
Karin Swahn 
Tomas Söderqvist
Andrea Treyer
Dominik Werder

Kontrabas
Josh Baker
Vittoria Cappè
Dan Fürst
Jutta Huvila
Diego Regodon Jiménez 
Magnus Marcks
Magnus Peterson

Flöjt

Johan Bjurman
Sandra Halvarsson (även piccola)
Panak Hashemian

Kungliga Akademiska kapellet
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Oboe
Hannes Heinemann
Markus Kindlund
Anna Randelin (även engelskt horn)

Klarinett
Marie Johansson
Johan Moritz
Josef  Östblom

Fagott
Yu-Jung Chen
Jonatan Samuelsson
Johan Segerman

Horn
Mattias Karlsson
Mia Modig
Fredrik Torgnysson
Markus Källman  
Alma Heinemann

Trumpet
Johanna Bengtsson
Martin Conradsson
Pär Hellström
Torbjörn Svangård

Trombon
Lars Liljenborn
Elinor Lundberg
Nils-Erik Mannerfeldt

Timpani
Elias Hall
Robert Runfors

Slagverk
Johan Johansson 
Sacha Parsai
Gustav Sobel
Sonja Walldén

Harpa
Caroline Breman
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Josh Baker
Kontrabas

Vårsolen flödar in genom fönstret på 
Musicum där jag sitter och pratar med 
Josh Baker, född och uppvuxen inte 
så långt från San Diego i Kalifornien.  
Josh berättar att han kom till Uppsala 
i höstas och då började spela kontrabas 
i Akademiska kapellet. Han har en 
ovanlig roll i kapellet då han förutom 
att spela på sin bas har förmånen att 
förkovra sig som dirigent under Stefan 
Karpes handledning.  I bagaget har 
Josh en fyraårig utbildning från ett 
välrenommerat universitet i Santa 
Cruz, där han lade grunden till sin 
nuvarande dubbelroll som basist och 
dirigent. 

Vad fick dig att välja en musikerkarriär? 
– Som barn spelade jag som många andra piano och gitarr och spelade 
gärna in egna låtar på mobilen. Mellan 8 och 17 års ålder ägnade jag 
mig inte alls åt musik men fick förnyad lust när jag vid universitetet 
kom i kontakt med engagerande musiklärare och fick tipset att välja 
kontrabas! Då valde jag ett universitetsprogram i musik, i stället för 
miljö som jag först planerat.  Jag fick blodad tand som dirigent när 
vi studenter fick börja lyssna på och analysera orkesterverk som t.ex. 
Brahms fjärde symfoni. Min lärare dirigenten Yair Samer betydde då 
mycket. 

Hur ser dina föräldrar på ditt yrkesval? 
 – De har stöttat mig ovillkorligt hela tiden.

Varför valde du att studera vidare i Sverige?
– Jag fick chansen att gå ett utbytesprogram ett halvår i Lund 
hösten 2013 och fick där bl.a. tillfälle att dirigera universitetets 

Månadens kapellist – basist som siktar mot pulten 
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symfoniorkester. Från Lund mejlade jag till Stefan Karpe och till 
min stora glädje tog han emot mig i Akademiska kapellet.  Uppsala 
är ett strå vassare än Lund om jag törs säga så … Det beror nog bl.a. 
på att Akademiska kapellet har ovanligt skickliga musiker och att 
repertoaren är så spännande. Jag tycker det är helt underbart att få 
jobba vid sidan om Stefan, att tillsammans med honom studera in 
verk till kapellets konserter och också få dirigera vid repetitionerna 
av t.ex. Sibelius femte symfoni som vi spelar idag på vårkonserten. 

Hur går det att försörja sig under studierna?
– Jag har fått jobb som au pair hos en familj utanför Knivsta där jag 
också bor. Kul att umgås med kidsen och hushållsarbetet är OK men 
ganska jobbigt mentalt att inte vara riktigt hemma hos sig själv. 

Vad är speciellt med att spela kontrabas?
– Kontrabasen har som bekant de lägsta tonerna i hela orkestern och 
bassektionen spelar en jätteviktig roll som stöd för hela orkestern 
särskilt vid mäktiga harmoniska klanger.  Solorepertoaren för 
kontrabasar är inte stor men behovet av dem i orkestern är desto 
större.

Fortsatta studier?
– Jag har sökt till ett antal dirigentutbildningar i höst och högsta 
prioritet har Sibeliusakademin i Helsingfors. En fördel där är att 
utbildningen till skillnad från i Sverige i stort sett är avgiftsfri även 
för utlänningar som jag. Men konkurrensen är hård. 

Vilka symfonier drömmer du om att få dirigera i framtiden?
– Min högsta dröm är nog att få dirigera Brahms fjärde symfoni. 

Några favoritböcker/filmer?
Josh har nyligen läst East of Eden och han är väl medveten om att dess 
författare John Steinbeck fått Nobelpriset . 
– Jag gillar särskilt romanens skildringar av Kalifornien där jag 
känner mig hemmastadd. Däremot har inte Josh sett filmversionen 
från 1955 som var en stor hit för intervjuarens generation på 
60-talet med idolen James Dean i huvudrollen… Josh fortsätter i 
klassikerspåret och läser nu Oliver Twist av Charles Dickens. Han 
har ännu inte läst några svenska författare. Jag tipsar honom om 
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det ”svenska deckarundret” och rekommenderar Henning Mankell 
som ju är mycket översatt till engelska. I gengäld tipsar Josh mig 
om sin filmfavorit Life Aquatic  av den amerikanska regissören Wes 
Anderson. Här sammanfaller Joshs och min egen stora beundran för 
Moonrise Kingdom av samma regissör! Ledmotivet i den filmen är f.ö. 
The Young Person´s Guide to the Orchestra av Benjamin Britten, som 
kapellet framförde vid sin julkonsert 2013.
 
Vilken tonsättare, levande eller död, skulle du vilja äta middag med 
och varför?
Josh tvekar mellan Prokofiev, Mahler och Sibelius, men landar till 
slut på Sibelius.  Han tror det vore för känslomässigt påfrestande att 
umgås med Mahler, även så sent i dennes karriär …
– Jag skulle vilja fråga Sibelius om många saker. Varför tystnade 
han som kompositör under sina sista 30 år? Varför brände han upp 
manuskriptet till sin åttonde symfoni? Men jag skulle också vilja fråga 
honom om hans kompositionsteknik att ibland använda sig av mycket 
korta motiv som byggstenar, som är vanligt i hans senare symfonier, 
och i andra fall längre svepande melodier som förekommer mer 
frekvent i 2-an och 3-an t.ex.? Och vad var det egentligen som 
hände i tiden mellan hans tredje och fjärde symfoni, 1907 till 1911? 
I båda använder han en ganska liten orkester men symfoniernas 
karaktär skiljer sig ju mycket åt.  Medan den tredje symfonin är ljus 
och naturinspirerad så är den fjärde väldigt mörk och dyster till 
sin karaktär.  Var orsakerna till detta händelser i tiden eller var de 
personliga – eller både och? 

Ingar Gadd intervjuade
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Kungliga Akademiska kapellet: Vårkonsert, 30 och 31 maj samt 7 juni 2015.

Medverkande skribenter:
Margaretha Andersson, avdelningschef vid Uppsala universitet musik och museer
Stefan Karpe
Roland Pöntinen
Jouni Kaipainen, kompositör utbildad vid Sibeliusakademin

Redaktör: Ingar Gadd, Musicum
Omslag: Torbjörn Gozzi, Avdelningen för kommunikation och externa relationer  
Form: Emelie Gustafson, Musicum
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Akademiska
K U N G L I G A

kapellet

30 MAJ: Universitetsaulan, 
UPPSALA, kl. 15.00

31 MAJ: Gustaf Vasa kyrka, 
STOCKHOLM, kl. 17.00

7 JUNI: Wisby Strand, 
VISBY, kl. 15.00

Dirigent: Stefan Karpe
Solist: Roland Pöntinen

VÅRKONSERT
Ravel: Le tombeau de Couperin
Prokofiev: Pianokonsert nr 3 
Sibelius: Symfoni nr 5 

www.akademiskakapellet.uu.se

Uppsala universitets samverkansprojekt 
– ”Den goda staden” – kopplar ihop kultur och 
vetenskap. Under året erbjuder vi mängder med 
aktiviteter med fokus på frågor om utanförskap 

och gemenskap. I november har musikalen 
West Side Story premiär. Varmt välkomna!

www.uu.se

D E N  G O D A  S T A D E N


