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Sergej Prokofjev  Symfoni nr 1 D-dur op 25 ”Den klassiska” 15’ 

1891-1953  Allegro 

   Larghetto 

   Gavotte (Allegro non  troppo) 

   Finale (Molto vivace) 

 

Sergej Prokofjev var tjugosex år gammal då ryska revolutionen bröt ut 1917. Året innan hade 

han påbörjat sin första symfoni, och året därpå (21 april) ledde han uruppförandet av den i 

Petrograd, som Leningrad/St Petersburg hette under dessa år.  

  Så här efteråt kanske man inte ser något i musiken som speglar tidsandan, den är ju så 

kemiskt fri från socialrealism och patriotiskt patos – men samtiden såg i revolutionen en 

förhoppning om befrielse från tsarens och byråkraternas förtyck, och symfonins glädje och 

humor gav faktiskt uttryck för vad man förväntade sig av framtiden. 

  1917 var Prokofjev redan känd som pianist och tonsättare, som skrev melodisk musik, 

men med egenartat vrånga melodier. Nu var hans målsättning att skriva musik på ett sådant 

sätt som han föreställde sig att Mozart eller Haydn skulle ha gjort om de levat i vår tid. 

Resultatet blev en fyrasatsig symfoni i klassisk form och med rena, enkla linjer. Musiken är 

klar och elegant men rymmer ändå typiska Prokofjev-melodier.  

  Första satsen är en skolmodell på sonatform, i andra satsen får musiken ett något 

oväntat förlopp och istället för den vanliga menuetten har Prokofjev valt en folklig gavott som 

tredje sats. Finalen är fylld av vital spelglädje. 

  Det är inte att förvånas över att ”den klassiska” blivit ett av 1900-talets verkliga 

slagnummer.  

 

 

 

Bohuslav Martinu  Oboekonsert   14’ 

1890-1959 Moderato 

  Poco andante 

  Poco allegro 

 

Bohuslav Martinu levde större delen av sitt liv i exil, av politiska skäl förhindrad att 

återbesöka sin barndoms Böhmen. I mitten av 1950-talet skrev han, i Frankrike, det verk som 

spelas under denna konsert. 

  1955 gladdes Martinu mycket när det kom en beställning på en oboekonsert från 

landsmannen Jirí Tancibudek. Också han levde i exil och var verksam i Australien. Under 

loppet av en dryg månad komponerade Martinu musiken i sitt hem ’mellan himmel och hav’ 

på terrasserna på Mont Borons sluttning i närheten av Nice. Det blev ett av hans sista 

konsertanta verk, och den ljusa och avskalade musiken präglas av gott humör. Oboen ställs 

inte mot orkestern, men deltar i en engagerande dialog med den relativt lilla ensemblen, där 

den viktiga pianostämman spelar en liknande roll som cembalon i generalbasstämman under 

barocken. Den solvärmda musiken uruppfördes i Melbourne 1956, och befanns genast att vid 

sidan av Richard Strauss motsvarighet vara en av seklets viktigaste oboekonserter. 

 

 

 



Carin Malmlöf-Forssling  Release     9’ 

1916-2005 Andante 

  Allegro con spirito 

  Adagio funèbre 

 

Carin Malmlöf Forssling föddes i Gävle men var sedan 1952 bosatt i Falun. Den kanske 

viktigaste händelsen i hennes liv var när hon 1957 fick tillfälle att studera för den legendariska 

Nadia Boulanger på slottet Fontainebleu utanför Paris. Hon blev en uppskattad tonsättare, och 

1987 utsedd till Årets tonsättare under festivalen Musik vid Siljan. När hon komponerade för 

ensamt instrument strävade hon efter att tränga in i instrumentets olika uttrycksmöjligheter, 

dess variationsförmåga, karaktär och stämningslägen. Länge var hon den enda kvinnliga 

medlemmen i Föreningen Svenska Tonsättare. 

 1973 fick hon beställning på ett stråkverk från högre musikskolan i Falun, och det 

resulterade i en komposition med namnet Release, ett vackert och laddat Andante som ändå 

rymde befrielse. Stycket mottogs väl, och nästan tjugo år senare mognade tanken att det skulle 

passa bra med en fortsättning. Efter en del personliga upplevelser kände hon behovet av att 

skriva ett instrumentalt requiem, en gripande sorgemusik kalla Adagio funèbre, och hon lät 

denna musik följa på det äldre Andantet. För kontrasten skulle det behövas en sats av annan 

karaktär mellan dessa två stycken, och hon komponerade då ett ljust Allegro con spirito. I sin 

nya utvidgade form uruppfördes Release 1994 med stor framgång. 

 

 

  

 

Joseph Haydn  Symfoni nr 88 G-dur 

1732-1809  Adagio – Allegro 

    Largo 

    Menuetto: Allegretto 

    Finale: Allegro con spirito 

 

Lyssna på en Haydn-symfoni om dagen, och du är på ständigt gott humör. De skulle räcka i 

nära fyra månader och hela tiden bjuda dig på nya infall och upplevelser. Joseph Haydns 

uppfinningsförmåga var enorm och hans popularitet var stor i hela Europa, redan under hans 

livstid. 1761 hade han anställts som kapellmästare hos den ungerska adelsfamiljen Esterházy, 

en konst- och musikälskande familj som ägde sommarslottet Esterháza i nuvarande Ungern, 

samt en vinterbostad i Eisenstadt i närheten av Wien. Haydn var anställd hos dessa furstar 

ända tills den store mecenaten Nicholas gick ur tiden i september 1790. Nästan alla 

symfonier, stråkkvartetter och andra verk han komponerade under dessa åt kunde han 

omedelbart framföra med den orkester han var anställd för att leda. Det är inte många 

tonsättare som haft det så väl förspänt – så undra på att han var nöjd och alltid komponerade 

med glimten i ögonvrån.  

  Men det fanns förstås en hake. Fursten betraktade de verk hans anställda 

tjänsteman, tonsättaren Haydn, komponerade som sin egendom, och Haydn fruktade därför att 

hans musik var okänd ute i Europa. Det blev därför en glad överraskning när han efter 

furstens död lockades att besöka England för att ge konserter där, och fann att man väl kände 

till hans symfonier, och älskade dem. På 1790-talet skrev han de tolv London-symfonier som 

kommit att utgöra krönet på hans gärning. 

 1786 skrev han den symfoni i G-dur som vi gett numret 88. Denna symfoni, och 

den följande nr 89, gav Haydn till violinisten Johann Tost för att ta med sig till Paris och för 

att försöka få dem spelade där. Den åttioåttonde symfonin inleder han med en liten långsam 



aptitretare innan han låter första satsen blomma ut i ett härligt allegro. Först i den långsamma 

satsen får trumpeter och pukor vara med i leken, och i Menuettens mellandel byggs en 

karaktäristisk, rustik, stämning upp med oväntade accenter och med unisona oboer och 

violiner. Finalen är ett rondoaktigt lyckokast som hör till Haydns mest lekfulla och strålande 

infall. 

  

Stig Jacobsson 

 


