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Program

Henrik Strindberg   Neptuni åkrar
f. 1954   

Ludwig van Beethoven  Pianokonsert nr 4 G-dur op. 58
1770-1827   Allegro moderato
    Andante con moto
    Rondo: Vivace

    PAUS

Dmitrij Sjostakovitj   Symfoni nr 1 f-moll op. 10
1906-1975   Allegretto – Allegro non troppo
    Allegro
    Lento
    Allegro molto

Konserten beräknas pågå till kl 21.10

Kungliga Filharmonikerna

Kungliga Filharmonikerna består av 105 av Sveriges skickligaste musiker inom klassisk 
musik. Orkestern har en lång och händelserik historia – grundad 1902 och med hemadress 
Stockholms Konserthus som byggdes 1926. 

Den stora klassiska symfoniska repertoaren är den naturliga stommen i orkesterns verksam-
het och många legendariska solister och dirigenter kantar orkesterns historia. Men Kung-
liga Filharmonikerna arbetar också aktivt med att förnya och bredda repertoaren. Det sker 
genom festivaler för nyskriven musik – årliga Tonsättarfestivalen och Tonsättarweekend. 
Kungliga Filharmonikerna medverkar dessutom bl.a. vid högtidligheterna i samband med 
Nobelprisutdelningen och vid utdelningen av Polar Music Prize.



Man skulle ha varit där. Eller inte - om 
man ibland kan tycka att filmer, böcker och 
konsertprogram (inte i Uppsala förstås) kan 
vara väl långa, så vore detta väl ändå en lite 
för stor munsbit: Theater an der Wien, 22 
december 1808. Ludwig van Beethoven 
dirigerar uruppförandena av både de femte 
och sjätte symfonierna och framträder för 
sista gången offentligt som pianist - som 
solist i det första offentliga framförandet av 
Pianokonsert nr 4, som han börjat skissa på 
1803-04 (den hade förmodligen spelats i 
furst Lobkowitz palats i mars 1807), liksom 
i Körfantasin. Därtill sjöngs satser ur C-
durmässan samt konsertarian Ah! Perfido. 
Puh. Fyra timmar i en utkyld konsertlokal. 
Konserten verkar inte ha varit någon större 
succé, och recenserades aldrig ordentligt, 
bara i form av kommentarer till de bristfäl-
liga framförandena. Men musikhistoriskt så 
det förslår, onekligen. 

Redan inledningen av G-durkonserten är en 
stor innovation. Sveriges Beethoven-gigant 
Åke Holmquist skriver: 
Åtta tangenter trycks försiktigt ned - ett full-
matat ackord i G-dur – nyansen är piano. Så 
länge tangenterna hålls nere händer ingenting. 
Det handlar kanske om en sekund. Så släpps 
ackordet och musiken sätts i rörelse, först i pia-
not ensamt med en ackordsföljd, återhållsamt 
och sökande. Det är magiskt. 

Beträffande den unika, mörkt färgade andra 
satsen har många spekulerat om ett bakom-
liggande program. Franz Liszt ska ha tänkt 
sig Orfeus med sin lyra i kamp mot furierna, 
men något sådant program existerar med 
säkerhet inte. Det briljanta, bubblande men 
också poetiska rondot lättar avslutningsvis 
upp stämningen. Den fjärde pianokonserten 
blev det första av en rad verk (till exempel 

Henrik Strindberg började som gitarrist 
och flöjtist i instrumentalgruppen Ragna-
rök, ikoner inom 1970-talets proggrock 
som återuppstått då och då, och som likt 
många av kollegerna från tiden fortfarande 
är hur stora som helst i exempelvis Japan. 
Ett decennium senare blev det komposi-
tionsstudier, och med ”rytm och sound” 
som konstnärligt program har han blivit en 
av våra mest uppmärksammade tonsättare. 
Neptuni åkrar beställdes för Kungliga Fil-
harmonikerna som stod för uruppförandet 
2006. Succén var ögonblicklig, det stora 
Christ Johnson-priset följde året därpå och 
verket har spelats på många håll i världen. 

Vad är det då för märklig åkermark som 
den romerska havsguden anses förfoga 
över? Först med att använda begreppet 
Neptuni åkrar (även ”djävulens åkrar” 
förekommer) var Carl von Linné, som i 
egenskap av professor i teoretisk medicin 
vid Uppsala universitet under början av 
1740-talet på ständernas initiativ inledde 
sina ambitiösa landskapsresor. På Öland 
fann han ett stort, ofruktbart klapper-
stensfält med långa parallella stenvallar 
som liknade plogfåror. Linnés språk är 
så fint att det motiverar ett längre citat:  
Neptuni åkrar få vi lof kalla ett fält, som 
låg en åttondels mil från Torp invid själva 
hafsstranden, af ett bösskotts bredd och några 
bösskotts längd. Detta fält såg ut som åkrar 
i Skåne eller Uppland, där de väl ryggas att 
vattnet må afrinna; ja det var så likt, att man 
kunnat heligt försäkra, det plogen och intet 
annat sådant kunnat åstadkommit, om man 
icke rört det med händerna och märkt att det 
var idel grus af sönderstött flissten, som stormen 
och hafvets vågor kastat långt upp på landet, 
men, då vattnet skulle tillbaka rinna, alldeles 
så skilt som en åker.

Fascinerande landskap, magisk konsert och en stolt entré i symfoniernas värld



den så kallade Ärkehertigtrion och Missa 
Solemnis) som tillägnades ärkehertig Johann 
Joseph Rainer Rudolph, en man med ett 
mycket genuint musikintresse, samtidigt 
elev till Beethoven och en av hans främsta 
beskyddare. Något lägre än våra stora finns 
inte, men jag undantar då ärkehertigen, skrev 
Beethoven senare i ett brev till förläggaren 
Härtel.

Dmitrij Sjostakovitj må ha varit sen i star-
ten jämfört med Mozart eller Mendelssohn, 
men även dessa herrar hade nog kunnat 
avundas både den tekniska och emotionella 
styrkan i hans symfoniska debut. Det finns 
inte så väldigt många Symfoni nr 1 av den 
här kalibern. Sjostakovitjs familj hade inte 
förstått att de närde ett musikaliskt geni i 
sitt hem förrän gossen var nio år gammal. 
Då började det finnas mycket att bekymra 
sig över: Första världskriget, snart nog även 
1917 års revolution med påföljande politiska 
oroligheter. Dmitrij började studera vid kon-
servatoriet i Sankt Petersburg (då Petrograd, 
senare naturligtvis Leningrad) år 1919. Hans 
tidigare välbeställda familj hade nu råkat i 
allvarliga ekonomiska svårigheter, och därför 
hade man bara råd med halvtidsstudier för 
ynglingen. Det skulle bli värre, tre år senare 
avled fadern. Dmitrij tog jobb som pianist 
på stumfilmsbiografen Lyckohjulet, en syssla 
som han kom att hata lika innerligt som sin 
arbetsgivare, som han till sist fick lov att 
stämma för att få ut hela sin lön. Men han 
hade inflytelserika vänner inom konserva-
toriet, inte minst Aleksandr Glazunov som 
ordnade finansiellt stöd i olika former och 
även ställde upp med privatundervisning. 
Den unge tonsättarens planer på en symfoni 
började ta form 1923, men det fanns gott om 
distraktioner och den låg inte färdig förrän 
1925, då med orkesterstämmorna utskrivna 
av honom själv. Uruppförandet i Leningrad 
i maj 1926 under ledning av Nikolai Malko 

var en total succé och gjorde över en natt den 
nittonårige kompositören till ett stort namn 
i Sovjetunionen. Bruno Walter presenterade 
symfonin i Berlin, Otto Klemperer och 
Arturo Toscanini intresserade sig också för 
den, och då Leopold Stokowski begick USA-
premiären med Philadelphia Orchestra 1928 
var framgången lika stor som på hemmaplan. 
Symfonin var Dmitrijs slutliga examensar-
bete vid konservatoriet. Att han senare av 
någon anledning gjorde uttalanden i linje 
med att man där mest hade hindrat honom 
från att komponera, väckte förståeligt nog 
viss bestörtning hos Sjostakovitjs andra kom-
positionslärare, Rimskij-Korsakov-eleven 
Maximilian Steinberg. Denne försummade 
inte att påpeka att verket faktiskt hade till-
kommit i konservatoriets kompositionsklass. 

Hela symfonin växer fram ur den korta men 
ack så anslående lilla inledningen. Det är 
som om Sjostakovitj, med helt rätt utrust-
ning i bagaget, checkar in till sin spännande 
symfoniska resa, så mycket av mästerskap 
och den speciella humorn finns redan här. 
Någon gång under dess tillkomst refererade 
han också till verket som en ”Symfoni-
grotesk”. Hans levnadstecknare Stephen 
Jackson menar att vi här har en kompositör 
som ser tillbaka på romantikens brittsom-
mar, och som blickar framåt mot en skön 
ny värld där alla äventyr är ofarliga, varje 
position möjlig att beräkna, varje motsägelse 
och oförenlighet kanske rent av något gott. 
Han talar också om en nervig ambivalens, 
maskerad som osviklig optimism. Jo, den 
optimismen blev inte så långlivad. Det tid-
vis relativt toleranta kulturklimatet under 
Lenins ”nya ekonomiska politik” följdes 
av ett allt hårdare kontrollbehov från den 
sovjetiska statens sida, även då det gällde 
konsterna. Att misshaga makthavarna var 
inte bara ett oklokt karriärdrag, det kunde 
lätt bli livsfarligt.      

Gunnar Lanzky-Otto



Med höggradig virtuositet men 
likväl en opretentiös framto-
ning fortsätter den tyske pia-
nisten Martin Helmchen att 
göra intryck på såväl publik 
som kritik på den internatio-
nella musikscenen. Han har 
mottagit två av musikvärldens 
mest åtråvärda priser; Echo 
Klassik och Credit Suisse pris 
för unga artister. Han har också 
debuterat med några av de allra 
största orkestrarna; Berlinfil-
harmonikerna med Herbert Blomstedt, Wiens filharmoniker under Valery Gergiev och 
London Philharmonic med Vladimir Jurowski. 

Martin Helmchen kommer från Berlin där han studerade för Galina Iwanzowa innan han 
fortsatte sina studier för Arie Vardie vid Högskolan för Musik och teater i Hannover och för 
William Grant Naboré vid den berömda Pianoakademin vid Comosjön i Italien. 

Sakari Oramo, dirigent

Finske Sakari Oramo är Kungliga Filharmonikernas chefdirigent och konstnärlige rådgi-
vare. Han tillträdde posten 2008 och har efter sin första treårsperiod med orkestern två 
gånger tecknat kontrakt på ytterligare perioder, för närvarande fram till 2018. Han är en 
av grundarna och huvuddirigent vid Karlebyoperan, och även chefdirigent för Mellersta 
Österbottens Kammarorkester. Efter att Sakari Oramo avslutat sin period som chefdirigent 
för Finska Radions Symfoniorkester utsågs han till  BBC Symphony Orchestras chefdiri-
gent, och han har med denna orkester sedan 2013 bland annat gjort flera Proms-konserter, 
inklusive Last Night of the Proms 2014.

Sakari Oramo har dirigerat orkestrar som Berlinfilharmonikerna, San Francisco Symphony 
Orchestra, Dresden Staatskapelle, Oslofilharmonikerna, New York Philharmonic, Concert-
gebouw-orkestern i Amsterdam och Chicago Symphony Orchestra med flera. I februari 
2012 gjorde han ett inhopp och ledde Wienfilharmonikerna vid konserter i Finland och 
Danmark. Våren 2013 återkom Oramo till Wienfilharmonikerna för konserter med bland 
annat symfonier av Per Nørgård, som spelades in och har getts ut på cd (Dacapo).

Den musikaliska nyfikenheten har ständigt resulterat i ett gediget arbete med ny musik. 
Sakari Oramo är dessutom en utmärkt violinist, och var tidigare konsertmästare i Finska 
Radions Symfoniorkester.

Martin Helmchen, piano



Musik i Uppland, Box 3106, 750 03 Uppsala, tel. 018-17 19 20, info@musikiuppland.se
Länsmusikchef: Peter Waldemarsson 018-17 19 33
Orkesterchef: Mona Gunnarsson 018-17 19 36, mona.gunnarsson@musikiuppland.se
Orkesterassistent: Jens Norberg 018-17 19 24, jens.norberg@musikiuppland.se
Fotografer: Jan-Olav Wedin (Sakari Oramo), Marco Borggreve (Martin Helmchen)

Se Musik i Upplands aktiviteter också via facebook, twitter och youtube.  
www.musikiuppland.se

Musik i Upplands kommande konserter

23 – 31 januari Konsertkarusellen 
Svensk krönika med Linnékvintetten 
Musik av Roman, Crusell, Kraus och Bellman varvat med svensk historia. 
Turné i Uppsala län, tider och platser se: www.musikiuppland.se

27 jan. – 7 feb. Konsertkarusellen 
Heavy Tiger 
Turné i Uppsala län, tider och platser se: www.musikiuppland.se

Söndag 7 februari 16.00 
Oktetter 
Uppsala Kammarsolister Nils-Erik Sparf, violin, Klara Hellgren, violin, Bernt Lysell, violin, 
Susanne Magnusson, viola, Erik Wahlgren, cello  
Lendvai Nadia Wijzenbeek, violin, Ylvali Zilliacus, viola, Marie Macleod, cello 
Sjostakovitj: Preludium och Scherzo för stråkoktett, Doráti: Stråkoktett, Mendelssohn: 
Stråkoktett i Ess-dur 
Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

Söndag 14 februari 16.00 
Opera och musikal med Linnékvintetten, Karin Ingebäck, sopran och Anders Larsson, baryton 
Sånger om hjärta och smärta på ”Alla hjärtans dag”!  
Uppsala Konsert & Kongress, Sal B

13 – 21 februari Konsertkarusellen 
Trio X och Jonas Knutsson, saxofon samt Jeanette Köhn, sång 
Turné i Uppsala län, tider och platser se: www.musikiuppland.se  

Musik i Uppland samarbetar med Vi-skogen

Utöver en blomma, som tack till våra artisters medverkan planterar Musik  
i Uppland fem träd i Vi-Skogen som en gåva till vår gemensamma jord.


