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Vårsolen värmde när maj 
hälsades välkommen 

 
 
Hurraaaaaaaaaaaaaaaaaa. Lihkören inledde som traditionen bjuder sin vårkonsert på borggården 
med Studentsången. 

 
Majsol log vänligt mot åskådarna när maj för 34:e året i rad 
hälsades välkommen på Borggården i Linköping. 
 
Klädseln bland besökarna var högst varierande. Här fanns tunna linnen, bara axlar och 
bara ben tillsammans med mera rekorderliga kappor och varma tröjor. I skuggan var 
det nämligen lite mera av februari. Det vill säga isande kallt. 
 
Studentorkestern Lithe Blås värmde upp åskådarna och när Lihkören klättrat upp på 
sångscenen tutade de i gång ordentligt och det lät som Kungssången framfördes. 
 
Varvid Hans Lundgren, konferencier under många år, lugnt konstaterade att 
traditionen bjuder att Lithe Blås alltid ska spela klart Tiger rag kort innan Lihkören 
börjar. 
 



– Vi gör nog så nästa år, sa han diplomatiskt och fick en hel Borggård att dra på 
munnen inför denna lätta ironi. 
 
Det vill säga de flesta log. Bakom undertecknad stod en yngre man och muttrade några 
icke publicerbara ord för att sedan krångla sig ur folkmassan. 
 
Detta år hade kören en förmodat ofrivillig medlem med. En, får man gissa, blivande 
äkta man stod fastkedjad bland sångarna och Lundgren uppmanade alla att kolla så att 
han verkligen sjöng som han skulle. 
 
Är det tradition så är det och i år precis som andra år startade Lihkören med 
studentsång och mösspåtagning. Därefter följde som på ett pärlband alla de 
traditionella vårsångerna som Vintern rasat ut, Se hur härligt majsol ler, Vårliga 
vindar, Blommande sköna dalar, sång till glädjen och så förstås Sköna maj som 
avslutade det hela. 
 
Mellan sångerna framfördes två vårtal. Det ena signerat Aron Axelsson från 
filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet och det andra Karin Mårdsjö-Blume, 
prefekt för institutionen för språk och kultur vid samma lärosäte. 
 
Annika Ekstedt 
 



 
Som vanligt lockar vårsånger och tal hundratals Linköpingbor att komma till Borggården. 



 
 

 
Åttaåriga Ella Vahtras hade fin utsikt när våren sjöngs in på Borggården i Linköping. 



 
Lithe Blås fanns förstås på plats när våren hälsades välkommen i Linköping. Förövning till 
Studentorkesterfestivalen månne? 
 

 
Lihkören har en medlem som varit med under alla de 34 vårkonserterna, Olle Rosin hyllades av 
publiken med applåder. 



 
Aron Axelsson, från filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet, filosoferade över det här med 
hur lätt det kan vara att påbörja saker men så mycket svårare att avsluta dem. 


