
Måndagen den 3 augusti 1987 

Folklig och sakral musik 
i Olivehällkyrkan 

Tjogtalet småstycken ur 
den sakrala och folkliga fa-
taburen serverades på lör-
dagskvällen i Olivehällkyr-
kan i Strängnäs och gjorde 
ett egenartat och i vissa de-
lar mersmakande intryck. 

Musik 
Folkmusikerna Arne 

Blomberg och Marianne 
Fura, båda fiol, Pär Furå 
med svensk säckpipa och 
nyckelharpa och mezzo-
sopranen Karin Olsson fö-
redrog alster från vår 
svenska folkloreskatt, me-
dan cembalisten Friedbert 
Diels svarade för musik-
stycken ur den seriösa mu-
sikkappsäcken. 

Verkligt mustigt och intres-
sant klingade de polskor, som 
Arne Blomberg virtuost före-
drog på förstämd fiol, och de 
vals- och marschrytmer, som 
klingade ur säckpipa och nyc-
kelharpa väckte stark anklang 
hos publiken. 

Separata nummer för cem-
balo av Benda, Rameau och 
Händel visade på en stor och 
övertygande förmåga att han-
tera instrumentet av den tyske 
solisten Friedbert Diels, som 
också framträdee som säker 
och lyhörd ackompanjatör. 

Sångsolisten Karin Olsson, 
begåvad med en varmt egali-
serad, mjukt omfångsrik och 
intensivt cantabel stämma, 
sjöng såväl Songes av Alm-
qvist som folkliga visor och lät 
också två italienska ariettor 
klinga med utomordentlig dik-
tion och klangfull lyster. Frå-
getecken däremot sätter man 
för cembaloackompanje-
manget till en sång av svenske 
Gösta Nystroem, som alltid 
skrev sina romanser till pia-
noackompanjemang. 

• Musikkrumelurer 
Pär Furå visade på härlig 

spänst och svikt i sitt spel på 
nyckelharpan, och fascine-
rade genom sitt säckpipespel. 
Arne Blomberg gav också 
förstklassiga kommentarer 
till musiken, där måhga folk-

liga musikkrumelurer göm-
mer sig i sammanhang som 
detta. 

Vad som däremot undan-
drar sig bedömningen är den 
sammankoppling som före-
kom då den folkliga musiken 
kopplats ihop med andaktens 
musik. Svårigheten att känna 
engagemang för den som kom-
mit för att lyssna till konser-
tens musik kan inte frånkän-
nas. I vårt traditionella kon-
sertliv förekommer varken 
församlingssång, betraktelser 
eller sakrala inslag. Kanske 
vänder sig en konsert som 
denna mera till de egna för-
samlingsmédlemmarna och 
inte till den traditionella kon-
sertpubliken? 

Konsert med 
enbart verk 
av Haydn 

En mycket speciell kon-
sert bjöd Godegårdsensem-
blen på inom ramen för 
Gripsholmsspelen på lör-
dagskvällen. Den var spe-
ciell såtillvida att samtliga 
sex verk som spelades var 
av Joseph Haydn. 

Man kan tala om en konsert 
för finsmakare. Att rada upp 
sex verk av samme komposi-
tör kräver mycket av publiken 
och den måste nästan vara 
specialist på den aktuelle 
kompositören. Och nog kunde 
trion ha blandat upp konserten 
med någonting annat än bara 
denne wienklassicist för att 
skapa kontraster och kanske 
på så sätt ännu mera fram-
häva Haydns storhet. 

Musik 
Godegårdsensemblen be-

står av tre unga musiker, Mi-
chael Kaufmann, traversflöjt, 
Ryo Terakado, barockviolin, 
och Harm Jan Schwitters, ba-
rockvioloncell. De är alla duk-
tiga musiker från Sverige, Ja-
pan och Holland. 

Enligt förhandsreklamen 
skulle 1700-talsmusik spelas 
och så blev det ju också. I för-
väg kunde man ha meddelats 

Det är svårt att anamma 
denna koppling, som våra fri-
kyrkor alltsom oftast arbetar 
med, om det nu är ägnat att 
räknas in i det offentliga kon-
sertutbudet. Detta förringar 
inte på något sätt musikernas 
insats, men förtar lite av den 
förväntan man som lyssnare 
känner inför konserten. 
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Herbina 
Gulltiavscreme 68 g 
(ord pris för 48 g 24:90). 

Wella 
Balsam 200 ml {i 

Shampoo 200 ml 


