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Lihkören, Olle Persson,  
baryton, Ryttargårdskyrkans 
brassband, dirigent Hans 
Lundgren
S:t Lars kyrka, Linköping, 4/12

Det börjar med en smäll. Ryt-
targårdskyrkans brassband 
försätter publiken i jul-
stämning med ett medley av  
James Curnow. Ensemblen 
är frisk och samspelt och 
fortsätter sedan att följsamt 
ackompanjera kör och solist 
under konserten.

‚
Olle Persson gör en mag-

nifik entré från oväntat håll. 
Människorösten är oöver-
träffad när det gäller att ut-
trycka känslor, något som 
den karismatiske opera-
sångaren behärskar till full-
ändning. Varenda konso-
nant hörs rakt igenom or-
kestern och ingen kan tviv-
la på att han tror på det han 
sjunger.

Skira röster
Lihkören har utvecklats 

enormt genom åren. Spex-
känslan finns där – vilket 
sångarna visar med ett li-
tet skojfriskt paket en bit 
in i konserten – men kil-
larna besitter även stor 

röstmässig mognad. ”Lux  
aurumque” sjunger de  
stående på var sin sida om 
publiken. Tänk att trettio-
talet röststarka, vuxna män 
kan sjunga så skirt.

Håller tonen
I den medeltida ”Coven-

try carol” klättrar tre unga 
korister upp på läktaren. 
Brasset spelar först melo-
din och sedan sjunger sång-
arna tre eller fyra verser ut-
an komp. I sista versen för-
enas röster och instrument 
och killarna har hållit tonen 
perfekt. Tjusigt!

Lihkörens julkonsert 
bjuder på ett blandat jul-
program, roligt och allvar-

ligt, gammalt och nytt, känt 
och mindre känt. Och när 
de i extranumret brister ut 
i Gustaf Nordqvists ”Jul, 
jul, strålande jul”, då kän-
ner man att den är här snart 
– julen.

Helena lundberg
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Vi behöver få ett användbart 
skydd även på internet.”
Mats Söderlund, ordförande i Författar-
förbundet, om nya fildelningslagen
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Årets skivor
Correns recensenter listar skivorna de gillat allra bäst under 
2008. Nedräkning fram till julafton.
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Fatboy: In my bones
fat State Productions/Play-
ground

Med otrolig puls och fi-
ness spottar Fatboy ur 
sig passionerad rocka-
billy, smäktande ballader 
och brutalt storbands-
swing. Lyssna särskilt på 
den genialt sammansatta 
”Springtime”. Den dun-
mjuka melodin, det av-
vaktande trycket som 

spetsas när systrarna Bon-
desson sjunger igång re-
frängen och slutligen på-
släppet med fett blås, dryg 
orkestergitarr och den 
mäktige Thomas Pareigis 
som bandkapten. Mag-
nifikt.

Tidigare: 21 Drive-By Truckers: Brighter than creation’s 
dark. 20 Bon Iver: for Emma, forever ago. 19 Benga: Diary of 
an afro warrior. 18 Anna & Idde: Hjärtat fullt. I morgon:  
Nyskapande elektronica.

SON:s nya harpist  
spelar i domkyrkan
Musik. Fransyskan Delphi-
ne Constantin har erbjudits 
tjänsten som harpist i Norr-
köpings Symfoniorkester. 
Hon har haft provanställning 
under ett år. 66 harpister sök-
te jobbet.

– Det känns jätteroligt för 
mig att ha klarat provåret. 
Norrköpings Symfoniorkester är fantastiskt bra och 
jag trivs i Norrköping, säger Delphine Constantin i ett 
pressmeddelande.

Delphine Constantin är född 1983 och uppvuxen i  
Paris. Nu på söndag spelar hon på Ad libitums jul- 
konsert i domkyrkan kl 18. (Corren)

Delphine Constantin, har-
pist.

John Harryson död
John Harryson har avli-
dit, 82 år gammal. Han 
teaterdebuterade som 
16-åring och blev en folk-
kär mångsysslare med 
uppdrag på tv, film och 
teaterscenen.

En äldre generation 
minns honom kanske som 
den aggressive rivalen 
Lelle i Ingmar Bergmans 
”Sommaren med Moni-
ka”. Yngre tittare kopplar 
ihop honom med träffsäk-
ra dubbningar av teckna-
de figurer: sheriffen i Not-
tingham i ”Robin Hood” 
och farbror Joakim i Dis-
ney-serien ”Duck tales”.

Slog igenom 1950
John Harryson växte 

upp i Norrköping där han 
scendebuterade som ton-
åring på Arbisteatern. Han 
fick sin utbildning på Gös-
ta Terserus teaterskola i 
Stockholm och Norrkö-
pings–Linköpings Stads-
teaters teaterskola. Det 
stora genombrottet kom i 
föreställningen ”Utanför 
dörren” av Wolfgang Bor-

chert 1950. Han hann ock-
så verka på stadsteatrar-
na i Göteborg och Stock-
holm innan han engagera-
des av Dramaten där han 
blev kvar mellan 1968 och 
1984.

Vissångare
John Harryson var även 

verksam som vissångare 
och gav ut skivor, bland 
annat med tolkningar av 
Birger Sjöberg. För tio år 
sedan gjorde han ett be-
jublat gästspel i SVT:s ”Så 
ska det låta” som då leddes 
av sonen Peter Harryson. 
(TT Spektra)

Sara ullberg

John Harryson har avlidit. 
 BILD: SCANPIx

Nya lagen ska stoppa  
alla fildelare
Trots Fredrik 
Reinfeldts löfte om 
att inte jaga en hel 
ungdomsgeneration 
ska den nya fildel-
ningslagen stoppa 
alla fildelare, oavsett 
hur mycket som 
fildelas. Det framgår 
av lagförslaget som 
presenterades på 
torsdagen.

Regeringen har försökt 
mildra det ursprungliga 
förslaget på några punkter. 
I det nya förslaget heter det 
att nedladdningar måste ha 
en viss omfattning och att 
”fåtal verk” inte ska räcka 
för att domstolen ska lämna 
ut identiteten bakom en IP-
adress.

Med det skulle den en-
skilde som laddar ned för 
eget bruk kunna känna sig 
säker. Men samtidigt slår 
justitiedepartementet fast 
att så fort det sker en upp-
laddning så kan ett röjande 
av identiteten ske.

Eftersom den vanligas-
te tekniken i dag innebär 
att det sker en uppladdning 
samtidigt med nedladd-
ningen, så kan det räcka 
med att ladda ned ett en-
staka verk för att domstolen 
ska lämna ut namnet bakom 
en IP-adress.

– Ja, i princip kan det va-
ra så, men det är en bedöm-
ning som måste göras i dom-
stol, sade justitieminister 

Beatrice Ask till TT när hon 
presenterade förslaget på 
torsdagen.

Inte tvingad
Hon försvarade den nya 

lagen som en del i regering-
ens jobbpolitik. Den krea-
tiva sektorn måste kunna 
växa.

– Vi måste se till att det 
går att ta betalt för kreativa 
tjänster via nätet, sade Ask.

Regeringen har hänvisat 
till att ett EU-direktiv tving-
ar Sverige att införa den här 
lagstiftningen. Regering-
en är bara tvingad att införa 
ett skydd för upphovsrätten 
på internet, men det finns 
enligt EU:s domstol ingen 
skyldighet att införa just 
rätten att få ut IP-adresser.

– Det är regeringens be-
slut att det är ett lämpligt 
sätt att göra det på, säger 
Christine Lager, enhetschef 
på justitiedepartementets 
enhet för immaterialrätt.

Från berörda branscher 

välkomnades regeringens 
förslag.

– Vi har väntat på att Sve-
rige skall implementera 
sanktionsdirektivet. Vi be-
höver få ett användbart 

skydd för vårt arbete även 
på internet, säger Mats Sö-
derlund, ordförande i Sve-
riges Författarförbund i ett 
pressmeddelande.

Sossarna tar inte ställning
De borgerliga ungdoms-

förbunden är samtliga mot-
ståndare till den nya lagen. 
Socialdemokraterna vill än-
nu inte ta ställning.

– Det är viktigt att värna 
upphovsrätten men också 
att se till att det blir en rätts-
säker process. Vi har krävt 
att det ska tillsättas en in-
tegritetsombudsman. Det 
skulle kunnas finnas med 
nu, säger socialdemokra-
ternas talesperson Eva- 
Lena Jansson. (TT)

Owe nilSSOn  

lillemOr idling

Den nya lagen, som träder i kraft 1 april, ska stoppa alla fildela-
re. BILD: DAVID MAgNuSSON / SCANPIx

ny� fildelningsl�gen‚

Upphovsrättsinnehava-
re kan begära ut identiteten 
bakom en IP-adress från vilket 
illegal fildelning skett.

Nedladdning av fåtal verk 
ska inte räcka. Men så fort det 
handlar om uppladdning, kan 
uppgifterna lämnas ut.

Kopiering för eget bruk av 
lagligt nedladdade verk är till-
låten.

Skadestånd ska täcka den 
faktiska skadan, inte mer.

Lagen ska inte gälla fildel-
ning som skett innan lagen 
trätt i kraft.

Lagen ska utvärderas och 
träder i kraft 1 april nästa år.

Även barn under 18 år kan 
bli skadeståndsskyldiga.
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Vid ett eventuellt utdömt 
skadestånd gäller en särskild 
jämkningsregel.

Föräldrar är inte generellt 
skadeståndsskyldiga för sina 
barn. Bara om föräldrar vi-
sat vårdslöshet eller på annat 
sätt underlättat handlingen 
kan de ådömas skadestånd.

Det räcker inte med att ba-
ra vara innehavare av ett in-
ternetabonnemang som bar-
nen använder. Om man där-
emot underlåter att stoppa 
illegal fildelning från sitt abon-
nemang som man har vet-
skap om kan ansvaret bli för-
äldrarnas.

Källa:  
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Lihkören vet hur man använder rösten


