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Trettondagen tema i S:t Lars

Trettondagsmusik Medverkande: Östgöta Kammarkör, Östgöta Blåsarkvintett, dirigent Hans
Lundgren m fl Plats: S:t Lars kyrka, Linköping

OTTO OLSSON är en av få svenska kompositörer som främst ägnat sig åt kyrkomusik. Här
intar hans musik för orgel en central plats.

I hans "Advents- och julsånger op.33", som Östgöta kammarkör bjöd på, skönjdes en
vacker och livsbejakande, nästan nyromantisk karaktär. Inte sällan for tankarna till Lars-
Erik Larssons "Förklädd Gud". Körens klang var, åtminstone i de första två styckena,
homogen och tilltalande. I "Nyårspsalm" tilläts dock basarna att bli alltför dominerande på
bekostnad av framför allt mellanstämmorna.

Alice Tegnérs barnvisor sjungs allmänt än i våra dagar. Denna afton var dock det första
tillfälle undertecknad fick chansen att höra exempel på Alice Tegnérs körmusik, nämligen
"Trettondagshymn". Detta kan man dock vara utan. Överarbetad och skumt
"instrumenterad", ja till och med ointressant.

Francis Poulenc har ett omisskännligt tonspråk. Han fick till och med en gång under sin
levnad epitetet "den störste melodikern sedan Bach". Kanske något övermaga men
Poulencs melodik är onekligen spännande. På samma gång kärv och tonal. Och som
vanligt vad gäller Poulencs musik känner man lätt igen sig.

I den första motetten kunde man finna nästan samma tema som han använder i både sin
klarinettsonat och i sin konsert för två pianon och orkester. Strunt samma, det är så
vackert att det tål att upprepas.

Östgöta kammarkör syntes trivas med tongångarna. det klingade skönt, rent och
kristallklart. Kanske blev den sista motetten något för tät och långsam vilket gjorde
frassluten tunga. Ett lättare och luftigare tempo parat med en tydligare artikulation hade
säkert avhjälpt detta. Som helhet dock en stark upplevelse.

Avslutningsvis bjöds på Anders Öhrwalls "Trettondagsmusik". Här beledsagades kören av
Östgöta Blåsarkvintett, cello, bas och slagverk. Snyggt och vältajmat i både kör och
ensemble. Att sedan Öhrwalls olika kompositioner i många fall är mer än lovligt hurtiga är
en helt annan historia.
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