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Konserthuset hyllar Ingvar Lidholm med 
sex nedslag i hans skapande under mer 
än ett halvsekel. Vart och ett av dessa 
verk skriver historia, varje verk är unikt. 
”Allt som man gör för första gången är 
etyder. Och för mig blir allting etyder 
eftersom jag skriver allting för första 
gången – och sista.”
    Med Laudi 1947 slår den 26-årige 
Lidholm upp ett nytt kapitel i svensk 
körmusik. Texterna är hämtade ur bibeln. 
Laudi kan ses i ljuset av Måndags-
gruppens studier av gammal musik, 
det krigsraserade Europa och ett nytt 
instrument: Eric Ericsons Kammar-
kör. Lidholm skapade nytt genom att 
anknyta till gammalt: till kyrkomusikalisk 
tradition från medeltid och renässans, 
till Palestrina – men också till Stravinsky. 
I Laudi växlar han fritt mellan unison 
sång, djärvt flätade melodirankor och 
dissonerande harmonik. Kammarkören 
uruppförde, och tyckte Laudi var näst-
intill outförbart. Men det var 1947.
    Med 1950-talet etablerades den 
kontinentala efterkrigsmodernismen i 
Sverige, med seriell teknik, skimrande 
klangspel och uppbruten instrumen-
talsats. 1955 hade romantikern Ingvar 
Lidholm efter år av försök assimilerat de 

nya impulserna och omsatt dem i  
orkesterverket Ritornell: dramatiskt,  
expressivt, klangrikt och extatiskt.  
Ritornell var musik som berörde starkt 
och gav internationell genklang. 
    Lidholms nästa steg blev att använda 
seriell teknik och det fragmentiserade 
skrivsättet i musik för kör. Han trollade 
fram treklanger ur den grundläggande 
tolvtonsserien, det gav tonala möjlig- 
heter. I Canto LXXXI  hamras Ezra 
Pounds budskap – ”Slå ned din få-
fänga!” – in med refrängteknik och ett 
musikaliskt filigransarbete. 
    Antiken och den europeiska  
kulturens källflöden har alltid attraherat 
Ingvar Lidholm. På 1970-talet läser han 
Dantes Divina Commedia, skär ut några 
rader ur Inferno – de som handlar om 
hur Vergilius och Dante på en dold stig 
lämnar underjorden, för att återvända till 
”den ljusa världen” och återse stjärnor-
na. Dessa rader spänns upp som duk 
för en stor, högtidlig körmålning med 
dagrar, skuggor och ljus i ett förunder-
ligt fantasilandskap. ...a riveder le stelle 
komponeras ackordiskt, med en alltmer 
tersfärgad harmonik.
    Ett annat källflöde är den bysantinska 
kulturen. Hymn för de döda är under-

titeln till orkesterverket Kontakion från 
1978, som bygger på en kyrkovisa från 
Kiev. Kontakion är ett drama eller en 
liturgi, med uttryck för död, skräck och 
fasa, först mot slutet uppnås stillhet, ljus 
och lugn sorg. Kontakion komponera-
des för Kungliga Filharmonikerna, och 
har liksom Ritornell framförts hundratals 
gånger världen över.
    En parafras över Kontakion beled-
sagar den avslutande scenen med det 
brinnande slottet i operan Ett drömspel, 
som hade urpremiär på Stockholms-
operan 1992. Drömspelet famnar över 
hela Lidholms tonsättarliv, och utgör 
kulmen på hans livslånga engagemang 
i August Strindbergs diktning. Operan 
är en brokig, rörande människospegel. 
I Vindarnas klagan beskriver vindarna 
med sina ständigt skiftande rörelse-
mönster för guden Indra allt mänskligt 
elände de råkar på under sin färd över 
världen.
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Ingvar Lidholm, en av den svenska musikens riktigt stora, fyller 90 år.  
Vi firar honom på självaste födelsedagen med en stor porträttkonsert.

Visste du?
• Att han föddes i Nässjö, där 
fadern var stationsskrivare vid SJ
• Att han komponerade två 
signaturmelodier till Småbarns-
kvarten i Sveriges Radio 1962
• Att han som 19-åring cyklade till 
Frösön i Jämtland för att hälsa på 
Wilhelm Peterson-Berger
• Att hans lärare Hilding 
Rosenberg sade till honom: Herr 
Lidholm, ni har ingen aning om 
modern musik!
• Att han 1971 komponerade 
musik för ett frimärke (”Stamp 
Music”)
• Att hans fru Ulla är en fram-
stående keramiker

Ingvar Lidholm firar 90  


