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Wolfgang Amadeus Mozart  Trollflöjten ouvertyr (K620) 8’  

 

Trollflöjten blev Mozarts sista opera, och hans mest geniala. Här blandas det komiska med det 

tragiska, det högstämda med det folkliga. De markerade tre ackorden som återkommer ett par 

gånger i uvertyren, hör hemma i frimurarnas hemliga riter.  

 Sommaren 1791 arbetade Mozart för fullt på sin opera Trollflöjten, men han tvingades 

avbryta arbetet därför att han fått en brådskande beställning på en kröningsopera från Prag – 

det som skulle bli Titus. När han använt några månader till detta verk, återknöt han 

kontakterna med teaterchefen Schikaneder vid den wienska förstadsteater som skulle 

presentera Trollflöjten. 

 Operan Trollflöjten är ett mischmasch av myter, frimurarsymboler och parodier på för 

samtiden kända personer. Någon har menat att Mozart här i själva verket skapade den första 

musikalen. Han arbetade in i det sista: premiären var bestämd till den 30 september 1791 

(knappa tre månader före mästarens bortgång!) och Mozart satte punkt för sitt arbete två dagar 

tidigare.  

 Det sista han skrev var uvertyren! Det är en livfull och mästerlig uvertyr som består av 

fem delar, och som har en förvånansvärt komplicerad struktur. Den börjar med att det ackord 

som förknippas med Sarastros präster klingar trefalt, och som efter en kort, långsam 

introduktion leder till den snabba huvuddelen där ett lättfotat tema hela tiden upprepas och 

utvecklas till ett fugato. När denna når sin höjdpunkt avbryts den plötsligt av de tre ackorden 

och allt får starta om på nytt och resultera i en personlig blandning av sonatform och fuga. 

Mozart var verkligen en mästare på att skriva flott och elegant, och samtidigt lätt. 

 

 

Edvard Grieg  Pianokonsert a-moll op 16  30’ 

1843-1907  Allegro molto moderato 

   Adagio 

   Allegro moderato molto e marcato 

 

Den 3 april 1869 befann sig den store ryske tonsättaren och pianisten Anton Rubinstein i 

Köpenhamn. Det var en av anhalterna under hans många omfattande europaturnéer. Som 

vanligt fraktade han sin egen flygel med sig, och eftersom han förstod att konserten denna 

kväll skulle bli historisk, ställde han flygeln till förfogande när den norske pianisten Edmund 

Neupert skulle uruppföra Edvard Griegs pianokonsert. 

  Grieg hade skrivit konserten sommaren innan, när han tillsammans med sin hustru Nina 

bodde i en liten tvårumsvilla i byn Søllerød, någon mil utanför Köpenhamn. Grieg var 

egentligen ingen vän av stora, symfoniska former, utan mer en lysande miniatyrist. Men han 

skärpte sig så att pianokonserten blev hans kanske enda verkligt lyckade storskaliga 

komposition. Synar man den i sömmarna kommer man ändå att märka att den egentligen 

består av en rad mycket väl sammanfogade miniatyrer. 

  Efter konserten skrev Neupert ett brev till Grieg, som själv inte kunnat närvara: ”I 

lördags ljöd Er gudomliga konsert i Casinos stora sal. Jag firade i sanning storartade triumfer. 

Redan efter kadensen i första delen bröt det ut en veritabel publikstorm. De tre fruktade 

kritikerna Gade, Rubinstein och Hartmann satt uppe i logen och applåderade av alla krafter. 

Jag kan hälsa från Rubinstein och tala om att han verkligen är förbluffad över att få höra en 

sådan genial komposition …” 



  När konserten några månader senare spelades för första gången i Kristiania (Oslo) var 

tonsättaren åter förhindrad att närvara. Men med tiden skulle han både få höra den och 

komma att framföra den själv åtskilliga gånger, både som pianist och som dirigent. 

 En berömd episod inträffade i Rom 1870: Grieg besökte Franz Liszt och den store 

pianisten spelade konserten direkt från bladet: ”Mot slutet av finalen kommer som ni erinrar 

er, andra temat tillbaka i ett stort fortissimo. I de allra sista takterna, när temats första giss 

förändras till g i orkestern, medan pianot i en väldig skalfigur far igenom hela sitt register, 

stannade han plötsligt, reste sig i hela sin längd, lämnade pianot och skred med dråpliga 

teatersteg och höjd arm genom den stora klostersalen, i det han fullkomligt bölade temat. Vid 

det omtalade g-et sträckte han ut sin arm som en imperator och ropade: ”g, g, inte giss” 

Famos! Det är äkta svensk Banko!” och därtill som inom parentes – ganska 

pianisssimo: ”Smetana sände mig nyligen något i den stilen.” Han gick tillbaka till klaveret, 

tog om strofen och avslutade det hela.” 

 

 

Edvard Grieg Symfoni (nr 1) c-moll  32’ 

1843-1907 Allegro molto 

  Adagio espressivo 

  Intermezzo: Allegro energico 

  Finale: Allegro molto vivace 

 

Edvard Grieg hade studerat klart vid konservatoriet i Leipzig och tagit sig hem till Bergen för 

att utveckla sitt pianospel. Men han fann inte den inspiration han behövde, så i maj 1863 drog 

han till Köpenhamn och fortsatta studier för Niels W Gade, Skandinaviens då mest aktade 

tonsättare. När Grieg kände sig tvungen att svara negativt på Gades fråga om han hade några 

verk att visa honom, kom det provocerande kravet: ”Gå så hjem og skriv en symfoni!” 

 Grieg hade misslyckats med att skriva en orkesteruvertyr i Leipzig, men tog sig nu 

samman och fullbordade första satsen i en symfoni på två veckor, färdig i partitur. Men 

därefter tog inspirationen och arbetslusten slut, och resten av symfonin blev inte färdig förrän 

ett år senare, den 2 maj 1864. Gade sade sig då vara nöjd med resultatet. De sista tre satserna 

uruppfördes i Tivolis konsertsal i Köpenhamn den 4 juni 1864 med H C Lumbye som 

dirigent, och Grieg själv debuterade som dirigent den 1 april 1865 genom att dirigera de två 

mellansatserna. Vid två tillfällen spelades hela symfonin, bland annat hemma i Bergen den 28 

november 1867. Men efter det framförandet försåg Grieg partituret med påskriften ”Må aldrig 

opføres!”.  

 Senare har han förklarat att ”dette verket hører til en svunnen Schumann-periode i mitt 

liv”. Man kommer kanske närmare sanningen om man vet att hans landsman Johan Svendsen 

i oktober 1867 presenterade sin första symfoni, och att Grieg blev nedtryckt i skorna av den 

genialitet som präglade musiken. Han ville inte jämföras med detta mästerverk. Men Grieg 

omarbetade i alla fall de två mellansatserna i sin symfoni för pianoduett och lät trycka dem 

som To symfoniske stykker opus 14. 

 Symfonin förvarades i biblioteket i Bergen, tillgänglig för forskare. Bland annat 

skickade man kopior på materialet till Moskva, och där framförde man symfonin i radio 1980. 

Detta föranledde ett möte våren 1981 med bibliotekets styrelse som efter omfattande 

moraliska och juridiska övervägandet gav tillåtelse att framföra verket under Bergenfestivalen 

den 31 maj 1981, och därefter har symfonin spelats tämligen ofta. Och det är sannerligen 

ingen musik som upphovsmannen skulle behöva skämmas för. Det är en traditionell fyrasatsig 

symfoni, livfull och engagerande, skapad med ledig elegans och med fantasifull 

instrumentation. Ändå är det ett ungdomsverk, med rika influenser från Schumann, men också 

från Mendelssohn och Gade. Man kan också nämna att musiken går från konflikt till triumf, 



precis som Beethovens ödessymfoni, och med den symfonin delar Griegs symfoni också 

tonartsväxlingarna mellan satserna. Liksom Beethoven använder sig även Grieg av tre 

tromboner, vilket var tämligen ovanligt vid den tiden.  

Stig Jacobsson 

 


