
24

Lennart Lunden död
Tonsättaren, musikdirektören Len-
nart Lunden, Lidingö, har avlidit i
en ålder av nyligen fyllda 52 år.

Lennart Lun-
dens insats i
svenskt musikliv
knyter sig främst j
till organisatoris-
ka uppgifter. Han i
var den förste;
svenske kommu-
nale musikledaren i
när denna verk-;
samhetsf orm bör-
jade växa fram.
De erfarenheter
han då gjorde under några år
Katrineholm och de resultat han
där arbetade fram har sedan varit
av stor betydelse för de kommunal-
understödda musikskolornas utveck-
ling i landet. Efter ett par års ar-
bete i liknande uppgifter i Öster-
sund kom han så 1954 till Lidingö,
där han satsade hela sin stora ad-
ministrativa förmåga på att bygga
upp en fast och utmärkt fungerande
musikskola.

Som tonsättare och erfaren mu-
siker berikade han också repertoa-
ren för akol- och , amatörorkestrar
med fyndiga och pedagogiskt lämp-
liga kompositioner. och arrangemang.
Och Lidingö orkesterförening hade i
honom under flera år en utmärkt
ledare.

Lundens kompositioner, som om-
fattar såväl orkesterverk som kam-
marmusik och körverk, är starkt
influerade av svensk folkmusik med
rik melodisk fantasi och skickligt
utarbetad teknisk faktur. Hans lit-
terära och musikaliska intressen för-
enades i hans intressanta tonsätt-
ningar till Birger Sjöbergs dikter.

Å. L-y

Lennart Lunden. Musikdirektör Len-]
närt Lunden, Lidingö, har avlidit.

Han var född år
1914iYtterlännäs,
Västernorrland»
län, avlade stu-
dentexamen i Gö-
teborg 1933 och
musiklärarexamen
1938 i Stockholm
och var"' 1942—
1944 repetitör vid
Operan, varefter
han blev landets
förste kommunala musikledare i Kat-|

rineholm sistnämnda år till 1950, då
han erhöll samma befattning i Ös-
tersund. År 1954 blev han kommu-
nal musikledare i Lidingö. Han del-
tog i 1947 års statliga musikutred-
ning, var medlem av Föreningen
svenska tonsättare, har komponerat
tre symfonier, kammaroperan Mo-
dellerna och kammarmusik, tonsatl
Birger Sjöbergs "Fridas tredje bok"
samt skrivit kantater och orkestersvi-
ter. Som dirigent har han framträtt
i Göteborg, Norrköping med flera
städer och i Sveriges radio. Närmast
sörjande är makan Hjördis, född
Wedel, rytmiklärare, sonen Peter
med makan Britt, civilingenjör,
Lidingö, dottern Anna, stud.,
Lidingö, modern, musikdir. Kjers-
tin Lunden, Mölndal, samt syskonen
fru Eivor Thölén, Mölndal, över-
ingenjör Tore Lunden, Hanaskog, och
fru Brita Dahlbäck, BilldaL_
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Lennart Lunden
* 11 september 1914
f 18 november 1966

HJÖRDIS

Peter och Britt

Anna

Moder och syskon

Jordfästningen äger rum
Lidingö kyrka månda-

gen 28 november kl.
13.00.
Meddelas end. på detta sätt
Tänk på cancerforsknin-

gen, postgiro 90 1951.

Den bortgångne efterlämnar som
närmast sörjande makan Hjördis,
född Wedel, sonen Peter med son-
hustru Britt, båda civilingenjörer,
och dottern Anna samt moder och
syskon.
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