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J  S  Bach        Preludium  ur  svit  nr  3  i  C  dur    
1685     1750        1717     1723    
  
Ingvar  Lidholm     Quattro  Pezzi    
1921              1955    
  

Robusto    
Fantastico    
Ritmato    
Con  espressione    
  
Frédéric  Chopin     Sonat  för  cello  och  piano  i  g  moll    
1810     1849        1846    
  

Allegro  moderato    
Scherzo    
Largo    
Allegro    
  
Ástor  Piazzolla     Hösten  och  Vintern  ur  De  fyra    
1921     1992        årstiderna  i  Buenos  Aires    

1969     1970    
  
MEDVERKANDE:  Oda  Lundin  cello,  Erik  Lanninger  piano,    
Daina  Mateikaite  violin,  Iveta  Calite  piano    
  

TACK  till  mina  lärare  under  mina  år  på  KMH:    
Elemér  Lavotha,  Kati  Raitinen,  Ola  Karlsson    
TACK  till  min  ackompanjatör  Erik  Lanninger    

  



 

 

J  S  Bach    
Bach  skrev  troligen  sina  sex  cellosviter  under  åren  1717-‐23  när  han  var    
hovkapellmästare  hos  furst  Leopold  i  Köthen.  Leopold  var  själv    
amatörmusiker  och  Bach  fick  stort  utrymme  att  skriva  profan  musik  i    

  
Cellosviterna  föll  dock  sedan  i  glömska  och  man  trodde  länge  att  de    
enbart  var  etyder.  Det  var  cellisten  Pablo  Casals  som  återupptäckte    
dem  i  början  av  1900-‐talet.    
  
Ingvar  Lidholm    
Lidholm  är  en  svensk  tonsättare  född  1921  i  Jönköping.  Han  var  medlem    
i  den  s.k.  Måndagsgruppen  på  40-‐talet  tillsammans  med  bl.a.  Karl-‐Birger    
Blomdahl,  Sven-‐Erik  Bäck  och  Eric  Ericson.  Lidholm  har  varit  kammar-‐  
musikchef  på  Sveriges  Radio  och  professor  i  komposition  vid  KMH.    
Han  är  mest  känd  för  sina  körverk  men  har  även  skrivit  orkester-‐  och    
kammarmusik  och  ett  par  stycken  för  cello:  Fantasia  sopra  Laudi  för    
solocello  och  Quattro  Pezzi  (Fyra  stycken)  för  cello  och  piano.    
  
Frédéric  Chopin    
Chopin  skrev  endast  nio  verk  för  andra  instrument  än  piano.  Hans  enda    
cellosonat  är  ett  av  dessa.    Dock  har  ju  pianot  även  här  en  viktig  roll.    
Cellosonaten  skrevs  för  den  franske  cellisten  Auguste  Franchomme,    
som  var  nära  vän  till  Chopin  och  tidens  mest  kände  cellist.  Den  här    
sonaten  var  det  sista  verk  som  publicerades  under  Chopins  livstid,  tre    
år  före  hans  död.  Han  dog  i  Paris  1849,  endast  39  år  gammal.    
  
Ástor  Piazzolla    
Piazzolla  föddes  i  Argentina  av  italienska  föräldrar.  Han  bodde  i  långa    
perioder  i  New  York  där  han  influerades  av  både  jazz  och  klassisk  musik.    

  
  

dock  aldrig  lika  populär  i  Argentina.  Piazzollas  eget  instrument  var    
bandoneon     ett  litet  dragspel  som  är  särskilt  populärt  i  tangomusik.    
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INGVAR  LIDHOLM  och  QUATTRO  PEZZI  
  
Som  medlem  i  den  radikala  Måndagsgruppen  var  Ingvar  Lidholm  en  modernist  
redan  på  40-‐talet.  När  han  1954  fick  ett  stipendium  av  British  Council  var  det  
logiskt  att  han  valde  att  studera  i  London  för  den  ungersk-‐brittiske  tonsättaren  
Mátyás  Seiber,  känd  för  sin  syntes  av  Bartók  och  Schönbergs  tolvtonsteknik.  
Lidholm  och  Seiber  studerade  tillsammans  Bach,  Haydn  och  den  italienske  
tolvtonsmästaren  Luigi  Dallapiccola.  Lidholm  blev  starkt  inspirerad  av  
Dallap
Lidholm  Quattro  Pezzi  för  cello  och  piano  våren  1955.  Stycket  har  ett  
betydelsefullt  motiv  som  är  hämtat  från  Fången:  dess     c     a.  Lidholm  kallar  
Dallapiccola  sin  musikaliske  broder  och  han  menar  att  motivet  från  Fången  
genomsyrar  hela  Quattro  Pezzi.  Verket  är  skrivet  dels  i  tolvtonsteknik,  dels  i  fri  
atonalitet;  2a  satsen  är  konsekvent  skriven  i  tolvton.    
Dallapiccola  är  alltså  en  musikalisk  broder  till  Lidholm,  men  det  är  rimligt  att  
anta  att  han  även  är  en  ideologisk  broder  när  det  gäller  Quattro  Pezzi.  Fången  
är  en  opera  som  är  skriven  i  stark  protest  mot  diktatur  och  förtryck.  Den  
handlar  om  fångenskap  och  frihet.  Sensmoralen  är  att  människans  själ  aldrig  
kan  tillfångatas.  Hur  hänger  då  detta  tema  samman  med  tolvtons-‐musiken?  Att  
skriva  i  tolvton  innebär  att  inordna  sig  i  ett  strängt  schema,  närmast  en  
tvångströja,  som  bara  får  varieras  enligt  vissa  regler.  Resultatet  blir  artificiellt  
och  svårtillgängligt.  Så  lyder  myten  om  tolvton,  men  Lidholm  och  många  andra  
som  har  studerat  och  använt  tekniken  brukar  påpeka  att  tolvton  inte  är  en  
musikalisk  stil  utan  en  teknik  och  en  metod  att  skapa  musik.  En  metod  som  
tillåter  precis  så  mycket  dramatik  och  känslor  som  tonsättaren  väljer  att  lägga  i  
musiken.  Esa-‐Pekka  Salonen  har  sagt  om  Fången  att  den  är  starkt  laddad  med  
känsla.  Jag  menar  att  samma  sak  gäller  Quattro  Pezzi.  Här  finns  en  mängd  
starka  uttryck  som  är  så  långt  ifrån  det  artificiella  man  kan  komma.    
Tolvtonsmusiken  gjorde  skandal  när  den  lanserades  i  början  av  1900-‐talet.  På  
20-‐talet  beskrevs  den  av  Peterson  Berger  som  något  som  framfördes  av  

ker  en  
publik  idag  som  hör  ordet  tolvton?  Kanske  är  det  fortfarande  det  där  artificiella  
som  spökar.  Dags  att  avliva  spöket  i  så  fall.  Quattro  Pezzi  har  både  dramatik  
och  lyrik  och  i  musiken  finns  den  själ  som  aldrig  kan  tas  till  fånga.   



 

 

 


