
3/7 1999 

Lihkören ger liv åt 1900-talet 

AV ALLA ljud vi möter är den mänskliga rösten, använd till sång, det mest 
sublima instrumentet för att förmedla musik. I den möter vi toner som 
kan vara vädjande, lockande, spännande, eggande och upphöjt 
storslagna.  

Låter vi så ett antal välljudande sångare mötas och smälter dem samman 
då har vi kanske mött Lihkören. Den har just detta kunnande och en klang 
med egenskaper som gör de unisona rösterna till bärare av det magiska 
uttryck som representerar detta främsta av instrument och som här 
lockas fram av dirigenten Hans Lundgren.  

Hjärta och själ rörs av körens harmoniskt sköna klanger i beundransvärda 
framföranden.  

1900-talsmusik 

Inspelningen är tänkt att visa svensk 1900-talsmusik för manskör. Valet 
av sånger skuggas dock i flera fall både rytmiskt och klangligt av 1800-
talets nationalromantik. I körsången tillåter vi ännu inte att "råhet" i 
uttrycket utnyttjas så som i nyare klassisk musik och rockmusik.  

Det sena 1900-talets experimentlusta representeras här endast av Peter 
Lindroths "Achtung Spitfeuer", som får ett mycket illusoriskt framförande. 
Det hade funnits utrymme för flera sånger av det experimentellt nya, 
eftersom den möjliga inspelningstiden inte till fullo utnyttjats.  

"Ny" Bellman 

En tår på tand i Sten Bromans "Skänklåt" är en bra grund till att rätt 
förstå Bromans musik och Falstaff, fakirs, text i de dubbelbottnade 
sångerna "Laura" och "Dolly". Ulf Långbackas "Tre erotiska sånger" ligger 
utmärkt till för mansröster. Håkan Sund har, liksom Mussorgskij i sin 
berömda "Tavlor på en utställning", komponerat ett spännande modernt 
verk "Tre konststycken" som baseras på tänkta tavlor.  

Robert Sunds mycket smakfulla arrangemang av fem Bellmanssånger har 
givit dem en ny och annorlunda tondräkt, och det är sannolikt detta som 
skall visa på 1900-talets idéer om nya klanger, här formade på 1700-
talssånger.  

Christina Larsson som skönsjungande solist och några skickliga 
instrumentalister gör framförandet till en fascinerande lyssning.  

"Sverige" 



Bland de övriga sångerna märks särskilt Alf Henriksons underbara dikt 
"Miranda", en serenad för manskör och piano, som David Helldén 
komponerat melodiskt sköna klanger till. En riktig pärla är också 
Henriksons "årslag" av kompositören Daniel Börtz.  

Vår inofficiella nationalsång "Sverige" av Wilhelm Stenhammar, med text 
av Verner von Heidenstam, tolkas så underbart vackert att texten 
snubblande nära tappar sin styrka och karaktär.  

HANS WENNERING 
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