
22 Arbetarbladet lördag 15 september 2007 23Arbetarbladet lördag 15 september 2007

Redaktör: Karin Månsson Tel: 026-15 93 46 E-post: karin.mansson@arbetarbladet.se  

kulturkultur..
Mer trumpet 
i livet, tack

av Bodil Proos

Det är för lite trumpet-

konserter. Konstaterade 

jag när torsdagens pågick 

som bäst. Sådant här vill 

man höra mer av, speciellt 

när en av världens främsta 

trumpetare kommer på 

besök.

Norrmannen Ole Ed-

vard Antonsen spelade Haydns 

trumpetkonsert i Ess-dur med 

enorm värme och perfekt dynamik. 

Verket var typiskt ”haydnskt” me-

lodiskt och trumpetstämman låg 

perfekt över orkestern, med härli-

ga språng och krumbukter. Tredje 

satsen är kanske mest känd med 

sitt distinkta första tema i både 

stråkar och trumpet. 

Solisten hade ett formidabelt 

stöd av orkestern under Eva Ol-

likainens trygga ledning.

”The commandos strike at dawn”. 

Så hette fi lmen till vilken Stravin-

sky ursprungligen komponerade 

Four Norwegian Moods. Nu var det 

inte speciellt mycket krigiskt över 

detta verk så det refuserades. Men 

istället blev det fyra musikaliska 

sketcher där blåsarna och strå-

karna turades om att ha huvudrol-

len. Jag kände vid fl era tillfällen 

att det här var riktigt rolig musik 

– hur i hela friden hade Stravinsky 

tänkt sig att detta skulle passa i en 

krigsfi lm?

Antonsen återkom i landsman-

nen Alfred Jansons Norsk dans 

för kornett och stråkar. Ett stycke 

som spelades en hel del i baktakt 

och där temat var enkelt – som en 

skala i olika variationer. Lite åt det 

minimalistiska hållet med vissa ut-

svävningar. Nja, jag tyckte nog det 

var lite för mycket upprepningar 

efter varandra, lite enformigt. Is-

tället (tyvärr, kanske) var det ex-

tranumret jag gillade. Fanfare av 

Stan Free man var spännande, va-

riationsrik och riktigt festlig. Tänk 

vad man kan göra med ventiler...

Kvällen avslutades med Tjajkov-

skijs Symfoni nr 5 i e-moll från 

1888. Ett speciellt intressant ställe 

var när stråkarnas bultande synko-

peringar stod emot blåsarnas högt 

svävande melodi i andra satsen. 

Ett bevis på att Tjajkovskij var 

en mästare på orkestrering. Även 

valthornets tema i början av satsen 

var ljuvligt.

Ollikainen visade på en kraftfull 

dirigering och vänsterhanden gav 

tydliga signaler om vad hon ville 

få ut av musiken. Återigen en ung 

dirigent som inspirerade och en-

tusiasmerade orkestern. Kvinnor 

kan också!  ■

musik
• Haydns trumpetkonsert

Verk: Haydn, Stravinsky, Janson, 

Tjajkovskij

Solist: Ole Edvard Antonsen, trum-

pet

Dirigent: Eva Ollikainen

Med: Gävle Symfoniorkester

Gävle Konserthus 13/9

av Niels Hebert

”Arvtagen” kallar Anna Lindkvist 

Adolfsson och Margareta Danhard 

sin gemensamma utställning på 

Länsmuseet i Gävle. Det hand-

lar om det hälsingska arvet. För 

Margareta Danhards del går det 

tillbaka till åtminstone 1673, då 

Brita i hennes släkt på mödernet 

anklagades för häxeri och fi ck ”stå 

i ståcken med riis i hand” på kyrk-

backen i Järvsö. Hon undkom bålet. 

Straffet blev att stå där med riset 

och erbjuda kyrkobesökarna att ge 

henne spö.

Även två andra kvinnor i Mar-

gareta Danhards släkt utsattes för 

liknande övergrepp, och konst-

nären fyller nu en del av utställ-

ningsrummet med långa, kraftiga 

slingor av björkris som för att 

ge tröst genom tiderna. Det blir 

en lång väg. Namnskyltar i riset 

markerar de tio generationerna. 

Riset sluts i en vertikal stock där 

Margareta Danhards egen hand i 

brons möter Britas händer. 

De båda konstnärerna använder 

traditionella dräkter och mönster 

fritt och associativt. Deras förbin-

delser bakåt korsar varandras i Fä-

rila med omnejd. Men de skiljer sig 

åt i angreppssätt. Anna Lindkvist 

Adolfsson bearbetar följderna hur 

en snäv social omgivning snärjer 

de som underordnas, medan Mar-

gareta Danhard försöker se histo-

rien inifrån de människor som fi nns 

i hennes släktträd. 

Det har blivit en fi n och jämn 

utställning, där eftertankar och 

skarpa iakttagelser kom-

mer till genomtänkta ut-

tryck.

Anna Lindkvist Adolfsson 
brottas med värderingar som 

”bed och arbeta”. Det första le-

det, bed, fångar hon genom att 

gestalta ett kvinnligt kollektiv. Vi 

kan se dessa systrar stå i rad med 

psalmboken mellan händerna. Hon 

har nöjt sig med att göra de två 

händerna, men det räcker, de är 

så lugnt uppmärksamma, så redo. 

Fast på en hand sitter en mönstrad 

vante som för att markera en möj-

lig livsglädje. 

I ett annat multi-verk ser vi 

säkert 30 hårknutar fästa på ski-

TAGNA AV ARVET. Konstnärerna Margareta Danhard och Anna Lindkvist Adolfsson under”Duktig fl icka” (plasthinkar med ord) på Länsmuseets 
nya utställning som öppnar i Gävle i dag. Foto: Pernilla Wahlman

”BED OCH ARBETA”. Av Anna Lindkvist Adolfsson. Nedan på samma tema 
– ”Herrens tjänarinnor” .

STÅ I STÅCKEN MED RIIS I HAND”. Margareta Danhard fyller utställningsrummet med slingor av 
björkris som representerar tio generationer kvinnor.  

”HOLBERGET”. Margareta 
Danhards landskap hemma-
vid som karta och skulptur.

vor klädda med texter klippta ur 

psalmboken omväxlande med nak-

na plåtskivor. Ett lydigt kollektiv 

med ett kollektivs signaler. Men 

varför har inte alla psalmtexterna 

för ögonen, utan bara naken plåt? 

Kanske försökte de snegla åt an-

nat håll som sökte de andra ord, 

även om det kunde kännas osäkert, 

kanske plågsamt tomt.

Margareta Danhards verk utgår 

från landskapet kring Holberget 

hemmavid. Vi kan se ber-

get både som en karta i 

emalj och en skulptur, där 

röda markeringar fi nns för 

en gammal utsiktspunkt och 

stigarna. I ett annat verk kan 

man sitta på en sten, klä sig i 

en hjälm med en liten gran på 

toppen och i en monitor se en gran 

röra sig rytmiskt – samtidigt som 

små hörlurar i mössan ”andas”. Det 

är ett slags maskin för att förfl ytta 

sig genom tiden och titeln ”Kan 

man ärva en horisont?” ställer 

frågan om hur vi påverkas av om-

givningen, om det är tänkbart att 

människans arvsmassa kan suga 

upp de själens atomer vi kanske 

sprider.

I ”Dygd” av Anna Lindkvist Adolfs-

son fi nns en plågsam påminnelse 

om broderiets snärjande kraft. 

Konstnären har rest fem pelare 

som känns igen från hennes tidi-

gare formspråk. Nu har hon borrat 

hål i dessa limmade pelare, som för 

tankarna till kyrkbänkar på höj-

den, och sedan broderat med röd 

träd genom träet. 

Det är som om hennes identi-

fi kation är särskilt stark när det 

kommer an på det påbjudna slitet, 

det hårda arbetet. Hon upprepar 

det slit som tidigare generationer 

kvinnor utfört, närmast som en 

besvärjelse. Hon vill retroaktivt 

befria dem – precis som Margareta 

Danhard vill befria Brita. 

Det fi nns ibland en vilja till lä-

kande i konsten, att foga samman 

och förena världens klyftor, för-

binda såren. 

Båda konstnärerna kan sägas 

bära på denna tysta ambition; 

kanske är det något de också fått i 

arv av dessa kvinnor, kanske är det 

detta utställningen djupast handlar 

om, en bearbetning av den läkande 

viljans gåva och börda.

■

konst
• Arvtagen

Anna Lindkvist 

Adolfsson & Mar-

gareta Danhard

Länsmuseet, 

Gävle

15/9–11/11

Retroaktiv kvinnokamp
Som för 
att ge 
tröst 
genom 
tiderna

KOLLEKTIVA KNUTAR.  Multi-verk med hår på omväxlande plåt 
och psalmbokstext, av Anna Lindkvist Adolfsson.

Tobias Törnqvist är Bror Hjorth-

föreningens teckningsstipendiat 

2007. Han arbetar främst med att 

teckna och klippa collage. Han ar-

betar i blyerts och tusch och har på 

senare tid börjat teckna i akvarell. 

● Teckningarna görs ofta i serier med 

närbesläktade motiv eller knyter an 

till varandra genom att de lappas 

ihop till stora collage. Det är ett pus-

selbyggande. 

Tobias Törnqvist är född 1978 och 

går fjärde året på konstubildningen 

på Konstfack. 

Med start i dag visar Bror Hjorths 

hus i Uppsala nu hans teckningar 

och collage. Utställningen pågår till 

7 oktober.

Nu kommer boken om Joy Division och 

sångaren Ian Curtis ut på svenska. ”Berö-

ring långt ifrån” heter biografi n som är skri-

ven av Curtis änka Deborah. Boken handlar 

om hennes tid tillsammans med Curtis, om 

Joy Division och om det tragiska slutet. 

● Biografi n har även fi lmatiserats av 

fotografen och regissören Anton Cor-

bijn. ”Control” heter fi lmen, som får 

svensk biopremiär i januari 2008.

Ian Curtis begick självmord i maj 

1980.  (TT Spektra)

Ian Curtis-
bok på 

svenska

Pussel-
byggare 
belönas


