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Verksamhetsberättelse för år 2019 
 
Under år 2019 färdigställdes två band, verken för kör och orkester (JSW VII/3) samt 
Finlandia et al. (JSW I/22). Fjärde symfonin (JSW 1/5) är i korrekturläsningsstadiet och 
kommer enligt uppgift från förläggaren att tryckas i januari 2020. Bandet utkom i april 2020. 
I serien har då utkommit sammanlagt 33 band. På initiativ av förläggaren Breitkopf & Härtel 
utkom det separata partituret och orkestermaterialet till Finlandia, och verket uppfördes med 
användande av det nya notmaterialet f.f.g vid förlagets 300-årsfestkonsert i Wiesbaden den 
26 januari 2019.  
 
 
Den vetenskapliga redaktionskommittén 
 
Redaktionskommittén, som representerar de publicerande instanserna har haft följande 
sammansättning: 
professor Esko Häkli, ordförande 
tonsättaren Kalevi Aho 
professor Gustav Djupsjöbacka 
professor Lauri Suurpää 
professor Eero Tarasti 
professor Erik T. Tawaststjerna 
 
Seriens redaktionsråd har bestått av följande personer: 
professor Timo Virtanen, huvudredaktör 
doktor Folke Gräsbeck 
licentiat Pekka Helasvuo (21.8. 2019–) 
docent Kari Kilpeläinen 
professor Veijo Murtomäki 
 
Som forskare i projektet har fungerat 
professor Timo Virtanen, huvudredaktör 
doktor Anna Pulkkis 
doktor Tuija Wicklund 
doktor Kai Lindberg 
doktor Sakari Ylivuori 
 
På arvodesbas har som forskare fungerat doktor Folke Gräsbeck och licentiat Pekka Helasvuo. 
I korrekturläsningen har Janne Kivistö, Pertti Kuusi, Turo Rautaoja ja Joanna Rinne medverkat. För 
den engelska språkgranskningen har svarat Joan Nordlund. 
 
För den praktiska administrationen av projektet och kontakterna till förläggaren och 
finansiärerna har svarat professor Esko Häkli. 



 
Arbetets resultat 
 
1. 

VII/3 verken för kör och orkester I (Ylivuori) utkom på tryckeriet 

I/22 Finlandia et al. (Virtanen) utkom på tryckeriet 

2.     

I/5 symfoni nr 4 (Wicklund) blev färdig för tryckning 

3. 

I/7 symfoni nr 6 (Lindberg), redaktionsarbetet fortsatte 

I/13 Pohjolan tytär et al. (Virtanen), redaktionsarbetet fortsatte 

IV/1 kammarmusik I (pianotriorna; Gräsbeck, Pulkkis), redaktionsarbetet fortsatte 

IV/3 kammarmusik III (pianokvintetten; Pulkkis), redaktionsarbetet fortsatte 

IV/4 kammarmusik IV (stråkkvartetter; Helasvuo, Wicklund), redaktionsarbetet 

fortsatte 

VII/4 verk för kör och orkester (Ylivuori), redaktionsarbetet fortsatte 

 

Information 
 
Projektets finskspråkiga hemsidor är på adressen  
http://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works 
 Projektets engelskspråkiga hemsidor är på adressen 
http://blogs.helsinki.fi/jean-sibelius-works/?lang=en 
 
 


