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Värmande program

Linköpings konserthus, Verdefoajén

Musikalisk vårsalong med Östgöta Kammarkör

Dir Hans Lundgren

Musikalisk vårsalong var rubriken på Östgöta kammarkörs konsert i lördags, och här
exekverades både vårvisor och sommarsånger och därtill mycket annat; i allt ett
värmande program i den plötsligt återkomna vinterkylan.

Inramningen var nationalromantisk: tre sånger av Peterson-Berger till inledning och
avslutningsvis tre stycken av Alfvén. Däremellan fick vi lyssna till verk av två nu
verksamma svenskar - Hans-Ola Ericsson och (den närvarande) Peter Lindroth - och två
av de kända från 1900-talet: Gösta Nystroem och Sven-Eric Johansson.

Hög nivå

Med Östgöta Kammarkör förhåller det sig ju så att den har nått och bibehåller en hög nivå.
Klangen är skön och den rent sångliga förmågan imponerar. Här demonstrerades t ex en
effektfull dynamik ( Peterson-Berger) och en genomgående härlig känsla för rytmen.
Dessutom textar man hela tiden föredömligt.

Och så är det detta med sångarglädjen. Det är en glädje som inte yttrar sig i skratt -
fastän lyckliga leenden stundom kan iakttas - utan mera i hängivenhet, i uppmärksamhet
på dirigent och medkorister, och, efter den sista tonen i ett stycke, en lätt salig
upprymdhet.

Hans Lundgren har anledning att ta åt sig en stor del av äran!

Vad gäller de enskilda styckena är förstås Peterson-Bergers och Alfvéns de oftast
framförda och bäst kända. Mindre ofta sjungna men säkerligen rolig att framföra är Sven-
Eric Johanssons sånger, fastän just de fyra till Shakespeare-texter som här stod på
programmet är tämligen välkända. De ger prov på tonsättarens mångsidighet och - inte
minst - hans lekfullhet, som när han låter det ackompanjerande pianot i en vårlig sång
citera (eller parafrasera) Christian Sinding.

Av Gösta Nystroems tre havsvisioner är de båda med texter av Diktonius och Vilhelm
Ekelund något deklamatoriska Den tredje, till text av Ebba Lindquist, visar på en mycket
större närhet mellan författare och tonsättare.

I direkt anslutning till avdelningen med Nystroem-sånger framförde pianisten Magnus Blom
Nystroems "Regrets" från 1924. Det är ett verk som visar tydliga influenser från
impressionismens harmonik och Stravinskys rytmik, samtidigt som man nog kunde känna
att det var Havsvisionernas tonsättare som skrivit stycket. Magnus Blom framförde verket
med fin känsla för nyansrikedomen.

Mycket nöjd

De båda styckena av Peter Lindroth hade texter hämtade från en engelsk diktantologi. Det
första stycket "Ö to a mistress dying" var av närmast sakral karaktär och föreföll mig inte
vara helt färdigt. Den intrikata stämföringen och nog svårhanterliga rytmen sätter sig



säkert med ytterligare framföranden.

Det andra, "Sister awake", förvånade lite. Texten är ljus och glad, men Lindroths musik
klingar för mig som en högtidlig hymn; tonspråket känns inte helt adekvat, tycker jag.

Men självklart kallades tonsättaren fram och fick del av bifallet. Tillfrågad efteråt förklarade
han sig mycket nöjd med körens sätt att tolka hans musik.
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