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uuno klami (1900–1961)

1 Suomenlinna, Op. 30 (Overture / juhla-alkusoitto) 11:55

selim palmgren (1878–1951)

2 Spring Dreams / Kevätunelmia  7:15 
3 Sleigh Ride / Rekimatka  2:18 
 from Pictures from Finland Suite / Kuvia Suomesta –sarjasta, Op. 24   

leevi madetoja (1887–1947)

4 The Prisoner’s Song / Vangin laulu  3:52 
 from The Ostrobothnians Suite / Pohjalaisia-sarjasta, Op. 45    

    

robert kajanus (1856–1933)

5 Overtura sinfonica  9:12

oskar merikanto (1868–1924) (arr. Nils-Eric Fougstedt)  
6 Valse lente  3:31 
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armas järnefelt (1869–1958)

7 Prelude / Preludi 2:39   

toivo kuula (1883–1918)

8 Wedding March / Häämarssi 6:01   

      

taneli kuusisto (1905–1988)

9 Finnish Prayer / Suomalainen rukous, Op. 27/2 2:36

aarre merikanto (1893–1958)

10 Intrada 5:41

jean sibelius (1865–1957)   
11 Valse triste, Op. 44 5:41

12 Spring Song / Kevätlaulu, Op. 16 8:56

  [70:55]

helsinki philharmonic orchestra
leif segerstam, conductor
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Pictures from Finland

In the 19th century, artists ’discovered’ nature for the first time, meaning that in that 
period writers, philosophers, painters and composers  became conscious of a concrete 
reflection of their inner mental landscape in the  actual, physical landscape. The rugged 
beauty of the Alps inspired Friedrich Nietzsche to philosophize, while the crags and 
forests of central Europe prompted C. F. David to paint his celebrated landscapes. Finnish 
poet J. L. Runeberg rambled around Saarijärvi in central Finland and found ideas for his 
poetry. With the National Romantic movement, a conception of a connection between 
the natural environment and the human personali ty emerged: it was considered that 
the properties of a landscape could be found replicated in the people who lived in that 
landscape. As the millennium progressed, industrialization and the coming of new social 
and cultural values further amended this image: a return to the ’pure’ original state of 
the natural environment remained an unrealized dream. More importantly, however, 
National Romanticism had also brought up the need to write up and assess the history 
of one’s own nation and its principal events. At the turn of the 20th century, Finland 
was still part of Russia and under a severe regime, and the depiction of Finnish land-
scapes, natural phenomena and historical events proved to be an important resource 
for the arts during that period. This was a major contribution towards the shaping of 
the Finnish identity.

Many of the works on this disc are thoroughly familiar to Finnish listeners from a 
number of contexts. They are works that have helped shape our image of ourselves, of 
Finland’s natural environment and of Finland’s history. For foreign listener, their merits 
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lie elsewhere. After all, they are not just portraits of the Finnish land and the Finnish 
psyche but also – perhaps above all – music that can be listened to just as music.

Uuno Klami (1900–1961) contributed several works to the Finnish national 
cultural project, the most important of which is the Kalevala-based ballet Pyörteitä 
(Swirls), which remained unfinished. Klami preferred to depict national subjects through 
broad humour and colourful orchestration, and the overture Suomenlinna (1940) is no 
exception. This is curious, because the island fortress off Helsinki for which the piece is 
named has a history which is rather less than cheerful. One would also have expected 
Klami to reflect the world situation of 1940 in the piece, but he did not, although the 
overture does contain military music and a patriotic final climax.

Selim Palmgren (1878–1951) was one of the most famous Finnish composers 
and pianists of his day and had an international reputation too. Today, he is known for a 
number of gratifying piano pieces, many of which were inspired by nature. Titles such 
as Toukokuun yö (May night), Sumuhahmoja (Figures in the fog), Metsästäjä ja orava 
(The hunter and the squirrel) and Varjojen saari (Island of shadows) were typical both of 
National Romanticism and of Impressionism. The four-movement suite Kuvia Suomesta 
(Pictures from Finland), premiered in 1910, is a sort of parallel to Vivaldi’s Four Seasons, 
as each movement is associated with one of the seasons. The first movement is Kevät-
unelmia (Spring dreams), and the finale is the wintry Rekimatka (Sleigh ride).

Leevi Madetoja (1887–1947) is one of the many composers featured on this 
disc who were sometimes considered to have pursued their careers “in the shadow of 
Sibelius”. This is true in the case of Madetoja in the sense that a majority of his or-
chestral works are rarely performed, eclipsed as it were by those of Sibelius. In opera, 
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however, Madetoja did rather better. His first opera, Pohjalaisia (The Ostrobothnians), 
was a huge success at its premiere in Helsinki in 1924, and it has since established 
itself as Finland’s national opera. This is no doubt due to the quintessentially Finnish 
characteristics of the libretto by Artturi Järviluoma: resentment towards the ruling 
classes, yearning for freedom, and sentimentality. The emotional prelude is also known 
as a separate orchestral piece, a movement of the Pohjalaisia suite, where it is entitled 
Vangin laulu (The prisoner’s song).

Robert Kajanus (1856–1933)  had no problem at all with the ”shadow of 
Sibelius”, even if this is sometimes claimed. Actually, the reason that Kajanus wrote 
relatively little music was not because of the overwhelming genius of his colleague. 
Indeed, Kajanus’s music is quite original. But because he dedicated most of his time to 
conducting – including conducting the works of Sibelius! – and to various elected posts, 
there was not much time left over for composing. Overtura sinfonica was premiered 
in Helsinki on Kajanus’s 70th birthday in 1926. The work is dedicated to the Helsinki 
Philharmonic Orchestra, which Kajanus founded in 1882 and whose chief conductor he 
was for the orchestra’s first 50 years.

If one had asked a randomly picked Finn at the beginning of the 20th century who 
Finland’s best composer was, the answer would not have been Sibelius. Oskar 
 Merikanto  (1868–1924) was an accomplished pianist, organist and music critic, 
and was active in a number of other musical duties too. Merikanto wrote three rather 
ambitious operas, but his best work is in his solo songs and piano pieces. Unabashedly 
inhabiting the world of the salon, they are at once modest, refreshing and charming. 
Valse lente is one of his most famous pieces, originally written for piano and familiar 
to many an amateur pianist.
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The Järnefelt family was closely involved with Jean Sibelius. His wife Aino was a 
Järnefelt, and one of her brothers, Armas (1869–1958) was a conductor and a composer. 
He became known principally as an opera conductor – his favourite composer was Wag-
ner – and like Kajanus, he had little time for writing music. Armas Järnefelt is 
best known for two orchestral miniatures, Berceuse and Prelude. Until a few decades ago, 
the latter was one of the Finnish orchestral pieces most frequently performed abroad.

When Toivo Kuula (1883–1918) was tragically killed in a shooting incident 
in Viipuri, one of the most interesting composer careers in the history of Finnish music 
came to an abrupt end. Born in Ostrobothnia, Kuula studied in Paris and developed an 
interest in Impressionism, which he attempted to blend with his sombre and emotional 
brand of National Romanticism. His grand synthesis remained incomplete, but he left a 
fine body of work including exquisite solo songs and orchestral works. His Häämarssi 
(Wedding march, 1908) is probably his most popular piece, at least at summer wed-
dings.

Taneli Kuusisto (1905–1988) was one of the most notable and most diverse 
musical figures of his time. He was an organist, a choir conductor, a music critic, an ar-
ranger, a teacher and rector of the Sibelius Academy. He wrote a considerable body of 
music, principally sacred music. His most famous and most frequently performed work 
is Suomalainen rukous (Finnish prayer), a setting originally for choir of a poem by 
Fin nish poet Uuno Kailas (1901–1933). The mood of this austere yet deeply compelling 
work reflects the time of its writing: the Winter War broke out in 1939.
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Aarre Merikanto (1893–1958), the son of Oskar, wrote music very different 
from that of his father. He wrote music that Finland in the 1920s considered so radical 
and so modern that no one could understand them. Embittered, Merikanto destroyed 
many of his scores or left them in his desk drawer. As his musical idiom mellowed 
and in some sense became blander, he was ‘discovered’ by audiences and critics alike. 
It was in this period that he wrote the brief orchestral Intrada, premiered at the 20th 
anniversary celebrations of the Finnish musical artists’ union in 1936. Far from being 
shockingly modern, it is a melodic and briskly rhythmic piece.

In the early years of the 20th century, Jean Sibelius (1865–1957) wrote inci-
dental music to a play written by Arvid Järnefelt, who was also his brother-in-law. This 
music included a waltz which soon became a worldwide hit. Sibelius himself, however, 
never saw any of the proceeds from this success, since being chronically short of cash he 
had sold the rights to his publisher for a nominal lump sum. It is said that the composer 
could not bear to listen to Valse triste ever again; but its refined, haunting melody and 
its decadent fin-de-siècle mood have never ceased to enchant listeners.

The story of Sibelius’s Kevätlaulu (Spring song) for orchestra is very different. 
It was premiered in June 1895 under the title Improvisaatio and acquired its present 
title one year later. It was very popular in its day – even Gustav Mahler heard it while 
visiting Helsinki – but since then it has been performed only rarely. At some point it 
was known by the title Kevään surumielisyys (Spring melancholy), which may recall 
Debussy’s tone poem, but whereas the French composer focuses on the positive aspects 
of the season, Sibelius’s spring is slower and more hesitant to awaken.

Christian Holmqvist
TRANSLATION: Jaakko Mäntyjärvi
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Kuvia Suomesta

1800-luvulla taiteilijat löysivät luonnon ensi kertaa siinä mieles   sä,  että kirjailijat, 
filo sofit, kuvataiteilijat ja säveltäjät nyt aivan  tietoisesti kokivat ulkoisten maise mien 
heijastavan heidän omia, sisäisiä sielunmaisemiaan. Alppien  jylhyys auttoi Friedrich 
Nietszcheä filosofoimaan. 

Keski-Euroopan rotkot ja metsät innostivat C. F. Davidia maalaamaan kuului-
sat maise mansa, J. L. Runeberg patikoi Saarijärvellä ja sai ideoita poetiikkaansa. 
Kansallisroman tiikan myötä syntyi sitten käsitys fyysisen luonnon ja ihmisluonnon 
välisestä yhteydestä: tietyn maiseman ominaisuudet löytyivät sitä asustavan kansan 
piirteistä. Vuosituhannen edetessä lisääntyvä teollistuminen ja uudet yhteiskunnalliset 
ja kulttuuriset arvot muuttivat kuvaa entisestään. Paluu ”puhtaaseen” luonnontilaan jäi 
nyt haaveeksi. Kansallisromantiikka oli kuitenkin nostanut esille myös tarpeen kuvata 
ja arvioida oman maan historiaa ja sen tärkeitä tapahtumia. Kun Suomi vuosisadan 
vaihteessa eli Venäjän sorron alla ajan sen taiteen eräs voimavara oli juuri maan maise-
mien, luonnonilmiöiden ja histo riallisten tapahtumien kuvaaminen. Tätä myötä luotiin 
suomalainen identiteetti. 

Monet tämän levyn sävellyksistä ovat suomalaiselle kuulijalle tuttuja monesta 
yhtey destä. Ne ovat teoksia, jotka omalta osaltaan ovat luoneet meille kuvaa itsestäm-
me, suomalaisesta luonnosta ja suomalaisesta historiasta. Ulkomaiselle kuulijalle niiden 
voima piilee toisaalla. Ne eivät ole pelkkää suomalaisen luonnon- ja sielunmaiseman 
kuvausta, vaan myös – ehkä ennen kaikkea – musiikkia jota voi kuunnella pelkkänä 
musiikkina. 
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Uuno Klami (1900–1961) kantoi kortensa suomalais-kansalliseen projektiin 
useallakin sävellyksellä, joista pääteos on Kalevalaan pohjautuva, keskeneräiseksi jää-
nyt baletti Pyörteitä. Klami käsitteli mieluusti kansallisia aiheita hurtin huumorin ja 
värikkään orkestraation keinoin. Alkusoitto Suomenlinna (1940) ei ole poikkeus. Tämä 
on sikäli erikoista, että teoksen inspiraationa toiminut, Helsingin edustalle rakennetun 
puolustuslinnakkeen historia ei ole varsinaisesti valoisa. Olisi ehkä myös odottanut 
 Klamin ottavan teoksellaan kantaa syntymäajankohdan maailmanpoliittiseen tilan-
teeseen. Näin ei kuitenkaan tapahdu, joskin teoksessa toki on sotaisia tunnelmia ja 
patrioottiselta kalskahtava loppuhuipennus.

Selim Palmgren (1878–1951) oli aikansa kuuluisimpia suomalaissäveltäjiä  
ja -pianisteja, myös kansainvälisesti. Nykyään hän on on tuttu, kiitos monen klas-
sisen pianosävellyksen, joista useat liittyvät luontoon. Luonteenomaisia, niin kansallis-
romantiikkaan kuin impressionismiin viittaavia teosotsikkoja ovatkin Toukokuun yö, 
Sumuhahmoja, Metsästäjä ja orava ja Varjojen saari. Vuonna 1910 kantaesitetty neli-
osainen sarja Kuvia Suomesta on suomalainen vastine Vivaldin Vuodenajoille – jokainen 
osa liittyy tiettyyn vuodenaikaan. Ensimmäinen osa on Kevätunelmia, finaalina soi 
talvinen Rekimatka. 

Leevi Madetoja (1887–1947) kuului monen tällä levyllä olevien säveltäjien 
ohella siihen ryhmään, jonka toisinaan väitettiin säveltäneen ”Sibeliuksen varjossa”. 
Madetojan kohdalla väite on sikäli totta, että suurta osaa hänen persoonallisesta orkes-
terituotannostaan on harvoin esitetty – nimen omaan Sibeliuksen kustannuksella. 
Ooppe ran kohdalla Madetojaa on kui tenkin onnistanut. Hänen ensimmäinen ooppe-
ransa Pohja laiset oli valtava menestys ensi-illassaan Helsingissä vuonna 1924, ja se on 
sittemmin vakiinnuttanut asemansa Suomen kansallisoopperana. Syynä lienee libreton 
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pohjana olevan Artturi Järviluoman näytelmän perussuomalaisuus: on herravihaa, 
vapau denkaipuuta ja tunteellisuutta. Paatoksellinen alkusoitto on tullut tunnetuksi eril-
lisenä orkesterikappaleena Pohjalaisia-sarjassa, jolloin sen otsikko on Vangin laulu. 

”Sibeliuksen varjo” ei vaivannut Robert Kajanusta (1856–1933), joskin 
näin usein ajatellaan. Todellisuudessa Kajanuksen sävellystuotanto ei jäänyt vähäiseksi 
siksi, että hän olisi kokenut kolleegansa musiikin niin nerokkaaksi. Päinvastoin hänen 
sävelkielensä on hyvinkin persoonallista. Mutta koska hän uhrasi suurimman osan 
ajastaan johtamiseen – myös Sibeliuksen teosten johtamiseen! – ja erilaisiin luottamus-
toimiin, säveltämiseen ei jäänyt paljon aikaa. Overtura sinfonica sai kantaesityksensä 
Kajanuksen 70-vuotispäivänä Helsingissä vuonna 1926. Teos on omistettu Helsingin 
kaupunginorkesterille, orkesterille jonka Kajanus oli perustanut vuonna 1882 ja jonka 
ylikapellimestarina hän toimi orkesterin ensimmäiset 50 vuotta. 
 
Jos suomalaisilta joskus 1900-luvun alussa olisi tiedusteltu, kuka on Suomen paras sävel-
täjä, vastaus ei olisi ollut Sibelius. Oskar Merikanto (1868–1924) oli taitava 
pianisti, urkuri ja arvostelija, ja muutenkin musiikin monitoimimies. Merikanto sävelsi 
kolme kunnianhimoista oopperaa, mutta aivan parastaan hän antoi yksinlauluissaan ja 
pianokappaleissaan. Niissä säveltäjä ei edes yritä jättää salonkia, ja taiteellinen tulos on 
kaikessa vaatimattomuudessaan viehättävä ja tuore. Alun perin pianolle sävelletty Valse 
lente on Merikannon kuuluisimpia sävellyksiä, monelle harrastajapianistillekin tuttu. 

Järnefeltien suku liittyi kiinteästi Jean Sibeliukseen. Hänen Aino-vaimonsa veljistä 
 Armas työskenteli kapellimestarina ja säveltäjänä. Armas  Järnefelt (1869–
1958) loi mainetta etenkin oopperakapellimestarina – hänen lempisäveltäjänsä oli 
Wagner – ja Kajanuksen tavoin hänellä ei muilta toimiltaan juuri ollut aikaa säveltää 
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omia teoksia. Järnefeltin tunnetuimmat teokset ovat kaksi orkesteriminiatyyriä, Kehto-
laulu ja Preludi. Näistä hilpeä pikku Preludi oli ulkomailla vielä pari vuosikymmentä 
sitten eräs kaikkein aikojen soitetuimpia suomalaisia orkesterikappaleita. 

Kun Toivo Kuula (1883–1918) sai traagisesti surmansa ampumavälikohtauk-
sessa Viipurissa, eräs suomalaisen musiikin kiinnostavimmista säveltäjäurista katkesi 
yllättäen. Pohjanmaalla syntynyt Kuula oli Parii sissa tutustunut impressionismiin, jota 
hän yritti yhdistää paatokselliseen kansallisromantiikkaan. Suuri synteesi jäi kesken. 
Jälkipolville jäivät kuitenkin etenkin hienot yksinlaulut ja orkesteriteokset. Vuonna 1908 
sävelletty Häämarssi lienee Suomessa Kuulan soitetuin sävellys – etenkin kesähäissä. 

Taneli Kuusisto (1905–1988) oli aikansa merkittävimpiä ja moni puolisimpia 
musiikkihahmoja. Hän työskenteli urkurina, kuorokapelli mestarina, arvostelijana, sovit-
tajana, pedagogina ja Sibelius-Akatemian rehtorina. Hän myös sävelsi, etenkin kirkko-
musiikki oli Kuusiston sydäntä lähellä. Hänen kuuluisin ja soitetuin teoksensa on alun 
perin kuorolle, Uuno Kailaan (1901–1933) runoon sävelletty Suomalainen rukous. Tämä 
koruttoman mutta vaikuttavan teoksen tunnelma kielii jotakin syntymäajankohdasta: 
vuonna 1939 syttyi talvisota. 

Oskar Merikannon poika Aarre Merikanto (1893–1958) sävel si perin toisen-
laista musiikkia kuin isänsä. Hän sävelsi 1920-luvulla Suomen  oloissa niin radikaaleja 
ja moderneja teoksia etteivät aikalaiset niitä ymmärtäneet. Katkeroitunut Merikanto 
tuhosi partituurejaan tai jätti ne kirjoituspöydän laatikkoon. Sävelkieli muuttui sovin-
naisemmaksi, joissakin suhteissa myös hampaattomammaksi, ja silloin yleisö ja kriitik ko 
löysivät hänet. Tähän kauteen lukeutuu lyhyt orkesterikappale Intrada, joka sai kanta-
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esityksensä Suomen säveltaiteilijainliiton 20-vuotisjuhlassa vuonna 1936. Tämä teos 
ei varmastikaan yllätä modernismillaan, vaan raikkaalla melodisuudellaan ja reippaalla 
rytmiikallaan. 

Jean Sibelius (1865–1957) kirjoitti 1900-luvun alussa musiikin Aino-vaimonsa 
toisen veljen, Arvidin näytelmään Kuolema. Näytelmämusiikki sisälsi valssin josta pian 
muodostui maailmanlaajuinen ”hitti”. Sibelius ei kuitenkaan tienannut sillä mitään, sillä 
kroonisessa rahapulassaan hän oli myynyt sen oikeudet kustantajalleen pilkkahintaan. 
Tarinan mukaan säveltäjä ei jatkossa voinut sietää Valse tristen kuulemista. Kappaleen 
hienostunut melodia ja dekadentti fin-de-siècle-tunnelma ei kuitenkaan koskaan ole 
lakan nut viehättämästä kuulijoita. 

Aivan toisen kohtalon on kokenut Sibeliuksen orkesterikappale Kevätlaulu. Se sai kanta-
esityksensä kesäkuussa 1895 otsikolla Improvisaatio. Vuotta myöhemmin otsi koksi 
vaihtui Kevätlaulu. Sävellys oli aikanaan suosittu – Gustav Mahlerkin ehti kuulla sen 
vieraillessaan Helsingissä – mutta on sittemmin jäänyt harvoin esitetyksi. Jossakin 
vaiheessa teosta kutsuttiin myös nimellä Kevään surumielisyys. Tämä voi tuoda mie-
leen jopa Debussyn  kevätaiheisen sinfonisen runoelman, mutta siinä missä ranskalai-
nen kolleega alleviivaa vuodeajan positiivisia tuntoja, Sibeliuksen kevät syttyy eloon 
 hitaammin, empivämmin. 

Christian Holmqvist
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Robert Kajanus harjoittaa Helsingin Filharmoonisen Seuran Orkesteria Palokunnantalolla 
Keskuskadulla ennen lähtöä kiertueelle Pariisin maailmannäyttelyyn heinäkuussa 1900.

Robert Kajanus rehearsing the Helsinki Philharmonic Orchestra at the Fire Brigade Building 
on Keskuskatu before the tour to the Universal Exposition in Paris in July 1900.
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