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Inledning 

Frågeställning 
Detta arbete kretsar kring Hugo Alfvéns Midsommarvaka. Genom ett urval av 

tolkningar så undersöker jag hur interpreter förhåller sig till detta verk och vad som 

är orsaken. Hur tolkas ett av de mest kända svenska verken och varför?  

Metodik 
För att få fram fakta till mitt arbete har jag använt mig av följande: 

• Studerat partituret och faksimilen till Midsommarvaka. 

• Lyssnat på flera olika inspelningar med hjälp av olika lyssningsdatabaser 

främst på Kungliga Bibliotekets audiovisuella avdelning. 

• Läst och studerat litteratur om Hugo Alfvén samt talat med framstående 

experter på Alfvén såsom Finn Rosengren och Gunnar Ternhag. 

Bakgrund till verket 
Idén till verket som kom att kallas ”Midsommarvaka” föddes år 1894 då Alfvén 

besökte ett bondbröllop på Svartnö utanför Roslagen.  Bröllopet varade i tre dagar 

och enligt honom själv ska han ha ersatt en spelman som intagit ett par glas för 

mycket. Under samma sommar fick Alfvén möjlighet att teckna ner ett par 

melodier från drängen Erhard Länman, av dessa kan vi identifiera ”knäppdansen, 

pekdansen och inledningen på en brudmarsch” som byggstenar för Alfvéns 

melodier till Midsommarvaka1. 

Arbetet på Midsommarvaka började 1903, nästan 10 år efter Alfvéns upplevelser i 

Stockholms skärgård. Det tog fyra veckor för Alfvén att bli klar med 

partiturskissen i blyerts och i renskriften kan vi notera att stycket än så länge heter 

”Svensk Rapsodi”. Alfvén dirigerar själv uruppförandet den 10 maj 1904 på Kungl. 

Teatern i Stockholm och på programmet står hans Symfoni nr 1, fem romanser samt 

Svensk Rapsodi nr 1 op. 19 som nu kallas Midsommarvaka2. Verket blev 

omedelbart populärt och spreds till utlandet där den prisades. Redan år 1912 kom 

 
1 Ternhag Gunnar, Rudén Jan Olof, Hugo Alfvén: en vägvisare, Fingraf tryckeri, Södertälje, 
2003, s. 110 
2 Ternhag, Rudén, s. 108-109 2 Ternhag, Rudén, s. 108-109 
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Midsommarvaka till Chicago och strax därefter till New York. Vi kan även läsa om 

otroliga turer för verket ända till Kina, Japan och Indien.3 

 

Verkbeskrivning 
Midsommarvaka börjar med den 

”knäppdans” som upptecknats efter 

Erhard Länman. I Lennart Hedwalls 

exempel kan vi se uppenbara 

skillnader mellan originalmelodin 

och Alfvéns tema som får inleda 

Midsommarvaka4. 

Melodin får hoppa mellan olika 

instrumentgrupper och bearbetas 

innan vi får det första smakprovet på 

nästa melodi ”pekdansen”. Fagotten 

börjar och följs sedan av det engelska hornet. Vid valthornens entré i takt 103 

börjar ”pekdansen” på allvar.  I takt 119 får vi ett uppehåll från ”pekdansen” och en 

annan av Länmans melodier kallad ”Brudmarsch” tar vid. I en intervju efter att 

Alfvén själv dirigerat sin Midsommarvaka under en skivinspelning 1954, förklarar 

han ingående styckets handling5.  

”Det börjar med att ungdomen tågar till logen på midsommarnattens kväll, där de äldre 

redan samlats för att beskåda dansen. Då hör man bondgubben som är något på snusen 

(berusad) klämma i den sk ”Pekdansen”. Han försöker gnola på melodin med sin 

brännvinsbas men kommer inte riktigt ihåg och alla brister ut i skratt. Då hör man en 

”kärring” som försöker ta upp samma melodi men hennes strupe är lika torr som 

gubbens. Där har jag karikerat instrumenten med avsikt att härma en vrångbild av 

mänskliga strupar. Både fagotten och det engelska hornet ska blåsa så illaljudande som 

möjligt.” 

 
 
3 Hedwall Lennart, Hugo Alfvén; en tonsättares liv och verk, Sörmlands Grafiska AB, 1973, 
s. 200 
4 Hedwall Lennart, s.198 
5 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet, skivinspelning, Prophone cop. 1954, utg. 1994 

Figur 1 Ur Lennart Hedwall, Hugo Alfvén: en svensk 
tonsättares liv och verk 
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Han fortsätter att beskriva stycket från takt 149. 

”Här kommer i förstorat tempo en basun som jag föreställer mig vara en ung bonddräng 

som också vill vara med i dansen men börjar knuffas. Stämningen blir mycket vild och 

slagsmålet som brutit ut, stiger mer och mer till dess att den förlösande smockan faller 

och den slagne ramlar på backen varpå hela församlingen bryter ut i skratt och dansen 

fortgår som i början. Sedan tonar dansen av.” 

 

De pigga och lustfyllda folkvisorna får vila för en stund när vi anländer till Andante 

i takt 231. Först tar ett abstrakt täcke av klang och suckar vid innan vi får känslan 

av puls igen vid takt 251. Här bildar Alfvéns ”knäppdans” ett ackompanjemang i 

moll till den nya vemodiga melodin ”Vindarne sucka uti skogarne” av Ivar 

Hallström över Oscar Fredriks (OscarII) dikt.6 Efter att det engelska hornet 

gestaltat melodin i moll förs den över till valthornet, harmoniken går över i dur 

innan partiet avslutas med ett överväldigande tutti. Efter detta svärmande parti 

återvänder de pigga folkmelodierna igen. Melodin vid Allegretto i takt 330 anses 

vara en träskodans från Skåne men dess ursprung är debatterat.7 Vid Allegro con 

brio tar ”jössehäradpolskan” vid, Alfvén berättar: 

 ”Jag har tänkt mig en ung flicka och en yngling som är kära till varandra, som vill 

smita ifrån logen och vara för sig själva. Han ger henne ett tecken varpå flickan smiter 

ut från logen, hack i häl följd av pojken. Detta har jag skildrat i form av en kanon där 

flöjten är flickan och klarinetten i djupare läge, är pojken. De kilar iväg i 

sommarnattens dunkel och försvinner in i skogen. Logmusiken försvinner allt mer och 

mer och snart är de inne i den mörka barrskogen. Där låter jag en folkvisa tona, en 

symbol för den stämning som de befinner sig i. Men de kan inte sitta i evighet i skogen, 

de vill tillbaka innan spelmännen bärs upp i höet – det hände nämligen många gånger. 

De vänder tillbaka, solen börjar höja sig och här skildras hur solen glittrar uti 

blomkalkar och daggkåpor. Jag vill skildra stämningen när humlor och bin, alla små 

insekter börjar surra. Och så närmar de sig logen igen där de ska sätta igång med 

”jössehäradspolskan” och med den avslutar jag rapsodin.” 

 

 
6 Hedwall, s. 199 
7 Hedwall, s. 199 
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Reflektion över Alfvéns tolkning 
”Det är roligt att fastslå de riktiga tempi som annars i regel inte existerar vid 

framförande. Det blir för mycket jäkt i allmänhet – tempot ska vara tungt men ändå 

humorfyllt, det ska vara glädje utan att det blir prestopolka. Nu har jag slagit fast de 

tempi som jag har känt när jag har skrivit stycket och därför anser jag att dessa tempi 

bör vara normgivande även för andra dirigenter” 

Ur intervjun efter skivinspelningen 19548  

Hugo Alfvéns citat från 1954 är mycket intressant eftersom han tar ett starkt 

ställningstagande i uppförandepraxisen kring sitt eget verk. Detta till trots följer 

han inte själv sitt partiturs tempoangivelser. Ansåg han de tryckta tempona var fel 

och att han nu rättat till dem, eller fanns det en annan avsikt med de tempon han 

skrivit ner? Vi kan genom statistiken se att få följer angivelsen 112 som tempo i 

början av stycket, inte ens Alfvén själv. Jag tror att den ”knäppdans” som spelas i 

början kommer till liv och känns mest dansant vid ett tempo kring 100 och detta 

måste Alfvén varit medveten om.  

Alfvéns tempo vid Andante och det 

engelska hornets solo är 

anmärkningsvärt eftersom han väljer 

att ligga långt under sitt tryckta 

tempo. Vad beror detta på? Kan det 

vara så, att Alfvén som den 

sentimentala romantiker han var, inte 

kunde undgå att bredda tempot vid 

detta parti? Alfvén kände en djup 

respekt och prisade högt orkesterns 

skicklighet efter inspelningen och var 

varm av uppskattning9. Lät han 

därför solisterna ta plats och använda sin musikaliska frihet i gestaltningen av de 

vemodiga melodierna? Det går att spekulera vidare i hans val av tempo. Vid 

 
8 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 
9 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 

Figur 2 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet, foto: 
EMR 
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inspelningen 1954 var Alfvén 82 år gammal och avled endast sex år senare. Trots 

att han framstår som pigg och helt klartänkt kan vi anta att hans fysiska kondition 

inte var vad den en gång varit. Själva repetitionsarbetet gjordes av Stig Westerberg 

och endast själva inspelningen dirigerades av Alfvén.10 Det är mycket troligt att 

Westerberg och Alfvén talades vid om de tempi som kompositören önskade innan 

repetitionsarbetet började. Kan det vara så att Alfvén p.g.a. sin ålder inte förmådde 

hålla uppe tempot vid Andante och därav det mycket låga tempot? Som dirigent är 

jag högst medveten om svårigheterna i långsamma tempon. Att försöka öka ett 

tempo som av misstag halkat ner kan vara mycket svårt och känns, rent fysiskt, 

tungt och krävande. Att på detta, få en solist att följa dig ger ytterligare en 

svårighet. Alfvéns inspelning nr 2 från 1940 är full av avvikande tempon men detta 

till trots så är tempot vid Andante det mer moderata 47 och därför måste jag ställa 

dessa frågor kring Alfvéns tempoval. Enligt mig har kompositörens val av tempo 

och citat om ”fastställande av tempi.”11 inte klargjort hans intentioner, utan snarare 

skapat frågetecken.  

Om Alfvéns verkliga intention inte var tempo 56, varför då skriva det? Enligt mig 

kan det bero på att han fruktade att tempot skulle tas ner för mycket och flödet 

skulle stanna. Det är fullt tänkbart att en ung passionerad dirigent skulle kunna 

övertolka behovet av romantiskt svärmeri och låta tempot falla. Melodins ursprung 

kan också ge en ledtråd till tempoangivelsen. Vi får inte glömma att Ivar 

Hallströms melodi till dikten ”Vindarne sucka uti skogarne” är en sång12 och 

tempoangivelsen kan referera till en sångares behov av flöde och riktning.  

Hugo Alfvén väljer att hålla ner tempot en aning vid Allegro con brio och även på 

slutet av stycket vid Presto. Tempoangivelserna här har enligt mig en del 

frågetecken. För att få alla toner i triolrörelserna vid Allegro con brio, med tempo 

66, rena och unisona måste man ha tillgång till en orkester av högsta klass. Alfvén 

väljer själv att inte följa det och därför ifrågasätter jag om detta verkligen är det 

önskvärda tempot? En ständig frågeställning i Midsommarvaka, när det gäller 

tempo, är huruvida det känns dansant. Tempo 66 är enligt mig inte dansant. Trots 

att Alfvén inte preciserar i intervjun från 1954 var han anser att ”det blir för mycket 

 
10 Finn Rosengren, telefonsamtal den 14 augusti 2013 
11 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 
12 Hedwall, s. 199 
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jäkt – tempot ska vara tungt men ändå humorfyllt”13 så framstår det som att han 

delar min åsikt - för höga tempi kan ödelägga verkets dansanta känsla.  

”Con molto acquavite nella gola” 
Rubrikens italienska fras härstammar från Hugo Alfvéns egen instudering av 

Midsommarvaka år 1929.14 Det översätts ”med mycket brännvin i halsen” och 

hänvisar till solopartierna i styckets början med karaktärsangivelsen 

”burlescamente”. Hur de utvalda dirigenterna väljer att forma dessa takter är 

mycket intressant. Hugo Alfvén uttryckte tydligt vad detta skulle föreställa. Den 

berusade ”bondgubben” och ”kärringen” går inte att missa i hans inspelning. Med 

stark temporubbning och berusad frasering blir resultatet imponerande. Bland de 

övriga dirigenterna är resultatet skiftande.  Sixten Ehrling och Esa-Pekka Salonen 

ger oss en glimt av berusning i karaktären men förblir huvudsakligen densamma. 

Niklas Willén, Fritz Busch och inte ens Alfvéns följeslagare Stig Westerberg ger 

dessa partier något utrymme. Det är anmärkningsvärt att Niklas Willéns musiker 

verkar gestalta partiet med ännu tydligare frasering än någon annanstans i verket. 

Något ”burleskt” går inte att urskilja från dessa dirigenter och någon ”karikatyr av 

den mänskliga strupen15” går inte att förnimma. Det är endast den estländske 

dirigenten Neeme Järvi som väljer att ge dessa takter en stark karaktär. Han går 

inte lika långt som Alfvén men med rubbning i tempo och förvriden karaktär ger 

han dessa takter en stark personlighet. Även Ormandy och Dutoit väljer att bortse 

från karaktärsangivelsen. Inte heller Alfvénälskaren Svetlanov verkade anse att de 

behövde någon uppmärksamhet.  

Vad har fått dessa dirigenter att bortse från karaktärsangivelsen ”burlescamente”? 

Jag tror att många moderna dirigenter ryggar för att låta sina musiker spela på ett 

sätt som utmanar vår uppfattning om vad som är förväntad teknisk precision. De är 

rädda för att publiken ska missförstå avsikten och anta fel saker. Kanske har någon 

av interpreterna velat ge dessa takter mer karaktär men inte vågat p.g.a. att göra sig 

impopulär bland orkesterns musiker. Problematiken kan också ligga hos 

orkestermusikerna själva. Jag tror att många musiker är rädda för att spela dåligt på 

konsert, framför allt om publiken inte känner till stycket och dess innebörd. Idag är 
 
13 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 
14 Hugo Alfvén: en svensk tonsättares liv och verk 
15 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 
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nivån på orkestrar och musiker mycket hög. Musikernas tekniska nivå har ökat 

enormt sen Alfvéns dagar men även nivån på åhörarna. Genom inspelningens 

under kan alla lyssna in sig på ett verk utan att gå på konsert och med dagens 

uppkopplade samhälle har det aldrig varit lättare att lyssna på musik, var man än 

befinner sig. Dessa anledningar har skapat en mycket medveten publik som vet hur 

bra en fagottist bör låta och skulle reagera starkt på en musiker som gestaltade sitt 

soloparti som om hen vore berusad. Konkurrensen mellan musiker har också ökat. 

De antal sökande till de största orkestrarna är mycket höga och samtliga musiker 

med en plats vill förstås alltid spela på högsta nivå för att behålla sin position och 

ställning i orkestern.  

Kan felet också ligga hos Alfvén själv? Borde han varit tydligare i sin 

karaktärsbeskrivning för att säkerställa partiets innebörd? Jag anser att Alfvéns 

egen kommentar ”con molto acquavite nella gola” skulle läggas till som en 

upplysning om Alfvéns tanke för dessa underliga takter. 

En slav under programmet? 
Att tolka programmusik är en intressant diskussion som i sig själv kräver en 

uppsats för att behandla. Trots Alfvéns noggranna program till Midsommarvaka 

och hans uttalande ”i varje takt har jag haft för avsikt att skildra något”16 så finner 

jag också en annan aspekt av hans syn på programmusik i ett brev till Otto 

Eckermann från 1924. 

”Ett program till Midsommarvaka ämnar jag inte skriva, ty dylika utförliga skildringar 

ha föga med musikaliskt konst att skaffa, och därtill hindra de åhöraren att bilda sig ett 

eget, personligt program vid åhörandet…..Lyssnar man till ett instrumentalt verk med 

ett vidlyftigt program i handen, är man under verkets utförande så upptagen med att 

hålla ihop trådarna, som löpa mellan tonerna och papperet, att iakttaga om det ena 

stämmer med det andra, att man, när de sista tonerna förklingat, icke har den minsta 

aning om vad man i själva verket hört.”17 

 

 

 
16 Hugo Alfvén dirigerar Hovkapellet 
17 Ur facsimile av originalskissen till Hugo Alfvéns Midsommarvaka jämte ett brev från 
tonsättaren till Otto Eckermann den 19/10 1924 
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Trots Alfvéns utläggning, som fortsätter långt vidare, bifogade han ett program till 

Midsommarvaka i brevet till Eckermann. Tonsättarens åsikt kan te sig 

motsägelsefull men jag anser att den har en poäng. Skulle vi välja att trycka ett 

utförligt program om Midsommarvakas handling är det mycket möjligt att vår 

publik skulle vara mer sysselsatt med att lista ut handlingens koppling till musiken 

än att njuta och låta deras egna sinnen skapa bilder och associationer. Det kan vara 

destruktivt att fylla publikens sinnen med redan iscensatta bilder istället för att låta 

dem skapa sin egen uppfattning. Däremot anser jag att dirigenten absolut bör känna 

till programmet men det innebär inte att vi får låta den stagnera vår fantasi. Vi 

måste vara fria att känna och associera, precis som publiken. Ingen kan tvinga oss 

att uppleva den där dagen på Svartnö 1894. Alfvéns fantastiska minnen från sin tid 

i skärgården ligger till grund för verket men musiken är inte där för att återskapa de 

dagarna. Däremot anser jag att programmet bakom musiken ger avgörande 

ledtrådar till hur verket bör tolkas och spelas. Om vi anser att det är vår plikt, som 

interpreter och dirigenter, att fånga tonsättarens idé och verkets sanna karaktär, så 

är det mycket viktigt. De takter med angivelsen burlescamente återspeglar de 

berusade män och kvinnor som försöker sjunga på ”pekdansen”. Publiken ska inte 

tvingas att associera just det, men detta är anledningen till takternas utformning och 

innebörden av karaktärsangivelsen burlescamente. Fagotten och det engelska 

hornets burdusa soloinsatser ger en genialisk föraning om den nya melodin som 

bygger på ”pekdansen”. Att spela dessa takter utan att ge burlescamente innebörd 

gör dem överflödiga och poänglösa. Att göra som många svenska och utländska 

dirigenter gör och ignorera den idé som Alfvén förespråkade tyder, kanske 

oavsiktligt, på respektlöshet för verket och tonsättaren. 
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Allegro	  moderato	  (112) Andante	  (56) Allegretto	  (116) Allegro	  con	  brio	  (66) Poco	  piu	  mosso Presto	  (108)

Evgenij	  Svetlanov 74 E.h	  45,	  H	  41,	  tutti	  46 106 50 52 84

Fritz	  Busch 89 46,	  tutti	  53 128 57 62 75

Sixten	  Ehrling 92 47 127 57 60 84

Niklas	  Willén 98 39,	  tutti	  42 108 54 55 80

Alfvén	  inspelning	  nr	  1	  (1954) 103-‐112 36,	  tutti	  50 113 60 56 79

Alfvén	  inspelning	  nr	  2	  (1940) 101-‐112 42,	  tutti	  57 132 62 59 86

Stig	  Westerberg 102 44 124 55 60 95

Neeme	  Järvi 102 E.h	  43,	  H	  48,	   105 50 65 114

Esa-‐Pekka	  Salonen 102 E.h	  50	  H	  47	   124 55 60 57

Charles	  Dutiot 113-‐115 59,	  tutti	  53 122 60 58 84

Eugene	  Ormandy 114-‐118 E.h	  53,	  H	  45 112 65 67 124

Temposammanställning 
I detta exempel har jag valt att ta med två inspelningar med Alfvén som dirigent. 

Inspelning nr 1 är den mest intressanta i sammanhanget p.g.a. de uttalanden Alfvén 

gjorde i samband med inspelningen och Alfvéns uttryckta belåtenhet med det 

musikaliska resultatet. Inspelning nr 2 var aldrig tänkt att släppas till allmänheten. 

Denna version var en testversion som gjordes under en inspelning 1940 då 

olyckligtvis den riktiga versionen förstördes när en städerska kom in och smällde 

med plåthinkar. Kvalitén på testinspelningen ansågs inte var hög nog. I övergången 

mellan Andante och Allegretto kan man höra tydliga samspelsproblem och p.g.a. 

detta färdigställdes inte inspelningen förens många år senare18.  

Analys av inspelningar 
I mitt arbete har jag valt att ta med elva olika inspelningar som referens. De är 

antingen utvalda för deras geografiska ursprung, deras koppling till Alfvén eller 

deras särpräglade tolkning av Midsommarvaka. Av dessa dirigenter är sex 

utländska men flera av dem har eller hade koppling till Sverige. Järvi, Dutoit 

Salonen och Svetlanov var alla chefdirigenter för svenska orkestrar. Järvis prägel 

på svensk musik har varit mycket stor, hans inspelningar på svensk och nordisk 

musik finns i många svenska hem. Tolkningen på Midsommarvaka skiljer sig 

maximalt mellan dessa sex utländska dirigenter. Charles Dutoits och Eugene 

 
18 Carl-Gunnar Åhlens kommentarer till skivboxen Alfvén conducts Alfvén, Phono Suecia 
recording, 1997 

Figur 3 Sammanställning av tempi i Midsommarvaka. Fält markerat med gult visar Hugo Alfvéns version från 1954. 



11 

Ormandys tolkningar har många likheter. I början av verket väljer de båda tempon i 

närheten av Alfvéns tryckta 112 och detta trogna förhållningssätt följer deras 

tolkning rakt igenom. Vi kan genom tempodiagramet se att de båda har de högsta 

tempon genom hela stycket och framför allt Ormandy. Det slående med dessa 

dirigenters tolkningar är att de följer Alfvéns partitur mycket troget, de tar sig inga 

större friheter när det gäller tempo. Trots detta så anser jag att ”knäppdansens” 

inledning är för snabb. Allegro con brio blir en uppvisning av stråkarnas virtuositet 

men har knappast den puls en polska bör ha.  

De dirigenter som saknar koppling till det svenska språket verkar gå en annan väg 

än de andra dirigenterna. Deras ”bokstavliga” tolkning av partituret borde inte 

klandras, men p.g.a. ett antal faktorer kan jag fastslå att partituret endast är en 

vägvisare till hur Midsommarvaka bör spelas. För att förstå verket måste 

interpreten ta ett steg längre i sin research. Melodierna som ligger till grund för 

Midsommarvaka är folkliga visor som dansas till. Inte av hårt tränade dansare vid 

Bolsjojteatern eller vildsinta kosacker från Sibirien, utan vanliga män och kvinnor 

vid högtider efter att man druckit ett glas eller två. Alfvéns egen upplevelse på 

Svartnö förtäljer detta. Ur den omedvetne interpretens perspektiv kan 

Midsommarvaka framstå, likt en slavisk dans, som en rapsodi av vilda danser som 

ska drivas till det högsta möjliga tempo. Detta är inte Midsommarvakas natur. Jag 

anser att det finns en geografiskt kopplad tradition av tempo eftersom de flesta 

svenska dirigenter har liknande tempo. Detta är inte något konstigt eftersom 

svenska dirigenter har haft större möjlighet att ta del av en uppförandetradition som 

härleder från Alfvén själv. Kännedom om folkliga danser kan också vara en 

anledning. Det är mycket rimligt att de flesta svenskar kommit i kontakt med 

folkliga evenemang där musik som ”knäppdansen” och jössehäradspolskan” 

spelats.  
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Svetlanov – Alfvénälskaren 
Evgenij Svetlanov blev chefsdirigent för Sveriges	   Radios	   Symfoniorkester år 

199619. Han kom att älska Alfvéns musik och tog med den till Ryssland. Desto mer 

intressant är Svetlanovs tolkning av detta, en av hans favoritkompositörers mest 

kända verk. Inledningstempot är slående långsamt. Jag uppmäter 74 till fjärdedel 

och detta tempo håller stadigt i sig genom hela första delen. Svetlanov ignorerar 

karaktären i burlescamente partierna men ännu mer anmärkningsvärt är hans 

ignorering av piu mosso i takt 118. Ingen tempoökning ges trots att den följs av ett 

a tempo som indikerar att tempot skall tas tillbaka. Det är först i ritardandot innan 

Andante i takt 230 som Svetlanov ändrar sitt tempo. Så anmärkningsvärt är detta att 

jag kontaktade dirigenten och musikforskaren Finn Rosengren, ansvarig för 

utgivandet av Wilhelm Hansens nya kritiska utgåva av Midsommarvaka. Jag 

frågade om det var möjligt att det fanns en tidigare utgiven version av 

Midsommarvaka där tempoangivelsen piu mosso saknades, men enligt herr 

Rosengren så ska något sådant inte existera.20 Jag åtog mig även ett besök till 

Sveriges Radios musikbibliotek för att undersöka om där fanns ett partitur av 

Midsommarvaka med anteckningar eller dylikt som skulle kunna ge ledtrådar till 

Svetlanovs beslut. De partitur som fanns hade dock inte använts av Svetlanov själv 

och min jakt i Radiohuset slutade fruktlöst. Vad jag kan fastslå är att Svetlanov inte 

hade något skriftligt belägg från Alfvéns penna att göra dessa val, så vad kan då ha 

varit orsaken? I en intervju för Hugo Alfvénsällskapets tidskrift ”Alfveniana” 

berättar Svetlanov att det han älskar mest med Alfvéns musik är romantiken. Han 

menade att romantiken i Alfvéns musik gav en möjlighet att fly 1900-talets dystra 

och ibland fasansfulla verklighet.21 Att hitta förklaringar till Svetlanovs 

besynnerliga beslut har varit komplicerat för mig men Svetlanovs romantiska syn 

på Alfvéns musik kan vara en orsak. Kanske hade han en för romantisk syn på 

 
19 Biografi Sveriges Radios Symfoniorkester, september 2012, hämtad 2013-08-20 från 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3988&artikel=4507285 - 
chefsdirigenter 
20 Finn Rosengren, telefonsamtal 14 augusti 2013 
21 Jan Olof Rudén, ”Evgeij Svetlanov intervjuas i maj 1998 av Jan Olof Rudén”, 
Alfveniana, nr 3, 1998, s. 18-19 
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verket som inte gav hänsyn till de folkliga danserna som ligger till grund för 

stycket. Svetlanov behärskade varken svenska eller engelska vilket måste ha 

försvårat hans möjlighet att läsa Alfvéns nedskrivna program och den litteratur som 

finns tillgänglig om tonsättarens liv. Vilka anledningar denne ryske dirigent hade 

för sin besynnerliga tolkning förblir ett mysterium. 

Slutreflektion 

Interpretens roll 
Efter mitt arbete med Hugo Alfvéns Midsommarvaka där jag analyserat, lyssnat 

och reflekterat har jag kommit fram till att interpretationen av detta verk är 

komplicerad. Många olika faktorer spelar in. Vi har en notbild som vid första 

anblick verkar innehålla all den information som krävs men vid djupare analys 

lämnar den rum för frågetecken. Vi har ett stort antal olika inspelningar med 

dirigenter som har uppenbart skiftande idéer om verket och när tonsättaren själv 

står på dirigentpulten väljer att frångå sina egna tempoangivelser. Att förstå hur en 

interpret bör gå tillväga för att tolka Midsommarvaka har visat sig mer invecklat än 

jag kunde tänka mig.  

Det räcker inte att läsa ett partitur eller lyssna på en inspelning för att förstå ett 

verk. Det finns så mycket mer att lära och förstå som går utöver dessa. Av vilken 

anledning skrevs stycket, hur såg tonsättaren själv på verket och vem var 

kompositören. Parametrarna radar upp sig och ännu fler kan läggas till. Jag anser 

att dessa saker är essentiella i dirigentens arbete med alla sorts musik, oavsett genre 

och tidsepok. Med min analys av Midsommarvaka har jag insett att även 

standardverken kan missförstås och detta har gett mig en ögonöppnare för mitt eget 

framtida arbete med musik. Vi får aldrig sluta vara kritiska och frågvisa, vi måste 

fortsätta söka information och kunskap om musiken och dess ursprung oavsett om 

verket är känt eller ej. Jag anser att vi som interpreter inte kan ignorera denna 

kunskap utan vi måste konfrontera den och ta ställning. Ständigt måste vi söka efter 

att göra upplysta val med kunskap om verk, tonsättare och dennes samtid, för om 

inte vi förvaltar denna kunskap vem ska då göra det?  

Jag tror att vi måste närma oss all repertoar på det sätt som vi närmar oss äldre 

musik där större kunskap krävs om uppförandepraxis. Där notbilden endast 

innehåller begränsad information om tempo och karaktär tvingas vi att uppsöka 

kunskap om stil och tidsepokens instrument. Det är på detta sätt vi måste gå 
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tillväga, genom att expandera vår bank av kunskap till att omfatta mer än bara 

partitur och inspelningar.  

Med dessa ord klingande i huvudet vill jag fortsätta mitt konstnärliga arbete som 

dirigent. Det är först när min bas av kunskap expanderat som jag kan reflektera 

över musikens innebörd och det är först då jag på riktigt kan kalla mig interpret. 
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