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Atterbom åter i kyrkan

ÖSTERGÖTLAND

En enda gång talade skalden Atterbom i sin hembygds kyrka, åsbo.

Exakt på dagen av detta tal, 195 år senare, berättades det om denna händelse i samma
kyrka.

Nog hade hembygdsvännerna i åsbo, med författaren Göran Bergengren i spetsen, fått till
det när den årliga Atterbomaftonen nått fram till dussinet fullt i antal.

Aftonen firas alltid en fredagskväll i januari.

I år sammanföll den med Per Daniel Amadeus Atterboms födelsedag, 19 januari, och den
sammanföll också med den dag när han som brådmogen 16-åring predikade i åsbo kyrka
1806.

Den unge diktaren var genom blodsbanden nära förbunden med åsbo kyrka. Fadern,
Gabriel Atterbom, var komminister i åsbo, med sin svärfar, prosten, Per Kernell som chef
över sig.

"Andligen högfärdig"

Uppenbarligen var det mer detta än någon i tron brinnande ande som fick Per Daniel
(Amadeus lade han sig till med som tredjenamn först senare sedan han förälskat sig i
Mozarts musik) att äntra predikstolen och tala om bröllopet i Kana.

Vår mesta Atterbomkännare, Elisabet Tykesson, har i sin biografi över Atterbom beskrivit
en radikal tonåring som var andligen högfärdig och våldsamt äregirig.

Östgöta kammarkör

Om det var både första och sista gången som Atterbomaftonen firades i kyrkan återstår
att se.

Anledningen till att arrangemanget denna gång hade förlagts till kyrkan var egentligen inte
detta med predikan.

Den berodde mer på att den 820-åriga helgedomen är den enda lokal i socknen som kan
göra rättvisa åt medverkan av en storslagen kör, i detta fall Östgöta kammarkör.

Sång och recitation

Kören sjöng, med Mats Åhlund som ackompanjatör, Atterbomtexter som blivit musiksatta,
däribland ur operan "Lycksalighetens ö".

Hans Lundgren dirigerade och Christina Larsson var sopransolist.

Mellan körens framträdanden berättade Göran Bergengren på sitt dubbelt naturnära sätt
om Atterbom växlat med att sångerskan Helena Eriksson reciterade med briljans ur
Atterboms "Minnesrunor".

Nästan exakt 200 personer hade sökt sig till kyrkan.
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