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Ett tredje band med Sibelius pianoverk har kommit ut i serien Jean Sibelius samlade verk. I 
bandet ingår över fyrtio verk från åren 1914–1929. I och med det nya bandet har alla Sibelius 
pianoverk med opusnummer nu getts ut i kritiska utgåvor. Redaktör för bandet är forskaren 
Anna Pulkkis, som arbetar vid Nationalbiblioteket inom projektet Jean Sibelius samlade verk. 
Det nya bandet är det adertonde som kommit ut i serien.  
 
Bandet innehåller en mängd ny information och även tidigare opublicerade verk. Vid det 
redaktionella arbetet har många detaljer i nottexten av de tidigare publicerade verken preciserats 
och korrigerats. Dessutom har verkens tillkomst- och publiceringshistoria nu utretts.  
 
Ett av de mest intressanta fallen är Fünf Skizzen op. 114, Sibelius sista samling pianoverk. 
Samlingen kom ut först efter kompositörens död, och den första upplagan innehöll många fel. 
Den korrigerade nottexten i den kritiska utgåvan baserar sig på Sibelius manuskript och 
motsvarar kompositörens ursprungliga intentioner.  
 
Två hittills opublicerade kompositioner hör samman med Valse lyrique op. 96a från 1919. Den 
ursprungliga versionen av valsen sammanställde Sibelius av två tidigare stycken, Syringa och 
Granen. Strax därefter konstaterade han likväl i sin dagbok: ”Kasserat valsen – temata gå ej ihop”. 
Granen blev åter ett separat nummer (op. 75 nr 5), och i den slutgiltiga versionen av Valse lyrique 
får Syringa sällskap av nytt material. Både Syringa och den ursprungliga versionen av Valse lyrique 
ges nu ut för första gången. Till de hittills opublicerade verken hör även de ursprungliga 
versionerna av Lied im Walde op. 114 nr 4 och In Mournful Mood op. 103 nr 5, varav den senare 
ges ut som faksimilbild.    
 
Med anledning av den färdigställda kritiska utgåvan av Sibelius opusnumrerade pianoverk 
arrangeras fredagen den 11 maj 2012 i Musikhuset en konsert med pianisterna Folke Gräsbeck 
och Eero Heinonen. Konserten genomförs i samarbete mellan Sibelius-Samfundet rf och 
Sibelius-Akademin. 
 
Sibelius samlade verk ges ut av Nationalbiblioteket, Sibelius-Samfundet rf och förlaget Breitkopf 
& Härtel (Wiesbaden). 
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