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REDAKTIONSKOMMITTÉN
FÖR JEAN SIBELIUS SAMLADE VERK
31.1.2007

Verksamhetsberättelse för år 2006

Allmänt om projektet

Kullervo-symfonin (fyra band) som trycktes vid årsskiftet 2005-2006 presenterades för
allmänheten i mars under en konsert som ordnades i universitetets solennitetssal. På basis av
Sibelius egenhändiga, nu publicerade pianopartitur uppförde Polyteknikkojen Kuoro
symfonins satser 3 och 5. Konserten var denna versions uruppförande.

Vid slutet av året utkom band I/9 som omfattar verken Skogsrået, Improvisation/Vårsång och
Vårsång. Skogsrået och den första versionen av Vårsång publicerades nu för första gången.

Vid sidan av arbetet med de tryckta volymerna har redaktionen varit sysselsatt med
korrekturen till två kommande volymer. Redaktionsarbetet med sju andra volymer fortgick.

Redaktionen, som består av två forskare på heltid och två på deltid samt av två utländska
forskare på arvodesbasis, har kunnat följa den uppsatta verksamhetsplanen. Däremot har vissa
dröjsmål förorsakats av notritningen men man räknar med att förlaget kan lösa det
problemet. Enligt projektets grundavtal åligger det projektorganisationen att utarbeta färdiga
manuskript och sköta korrekturläsningen medan förlaget ansvarar för produktionen av de
tryckta volymerna.

Den vetenskapliga redaktionen

Publikationsseriens redaktionsråd bestod av:

doktor Timo Virtanen, huvudredaktör
pianist Folke Gräsbeck
docent Kari Kilpeläinen
professor Veijo Murtomäki
lektor Risto Väisänen

Redaktionskommittén som representerar utgivarna bestod av:

professor Esko Häkli, ordförande
kompositör Kalevi Aho
professor Fabian Dahlström
rektor Gustav Djupsjöbacka
förlagsredaktör Eva-Maria Hodel
professor Eero Tarasti
professor Erik T. Tawaststjerna

Projektets forskare har varit
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docent Kari Kilpeläinen
magister Anna Pulkkis
doktor Timo Virtanen
magister Tuija Wicklund

Som utländska forskare på arvodesbasis arbetade professor Nors Josephson (Tyskland) och
professor David Pickett (USA). Dessutom har projektet anlitat ett flertal externa sakkunniga.
Av dessa bör nämnas bl.a. kapellmästare Osmo Vänskä, valthornisten Pertti Kuusi och professor
Fabian Dahlström. Redigeringen av den engelskspråkiga texten utfördes av Nancy Seidel.

Redaktionen har upprätthållit kontakter med redaktionen för Carl Nielsens samlade verk i
Danmark och med den engelska utgivaren av noteditioner Jonathan Del Mar.

Projektets praktiska förvaltning och kontakter såväl till förläggaren som till finansiärerna har
handhafts av professor Esko Häkli.

Arbetets resultat

Under verksamhetsåret uppnåddes följande resultat:

1.

I/1.1-4  Kullervo-symfonin presenterades

I/9 de symfoniska dikterna Skogsrået, Improvisation/Vårsång och Vårsång utkom
(Wicklund)

2.

I/2  symfoni nr 1, korrekturläsningen fortgick (Virtanen)

I/4  symfoni nr 3, korrekturläsningen fortgick (Virtanen)

V/2  volym 2 med pianoverk, notritning fortgick (Kilpeläinen)

3.

I/7  symfoni nr 6, redigeringen fortgick (Pickett)

I/8  symfoni nr 7, redigeringen fortgick (Kilpeläinen)

I/10 En saga, redigeringen fortgick (Wicklund)

I/11 Cassazione, redigeringen påbörjades (Virtanen)

I/14  de symfoniska dikterna Aallottaret, Tapiola och Scènes historiques II,
redigeringen fortgick (Josephson)

V/3  volym 3 med pianoverk, redigeringen påbörjades (Pulkkis)
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Information

Projektets engelskspråkiga hemsidor finns under webbadressen www.lib.helsinki.fi/sibelius.
Esko Häkli utgav en översikt över projektet och dess historia ”Jean Sibelius samlade verk” i
publikationen Musikvidenskabelige kompositioner. Festskrift til Niels Krabbe. København 2006.
(Danish Humanist Texts and Studies, vol. 34),  s. 693-707.

http://www.lib.helsinki.fi/sibelius.

