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2trtalet och 40-talet, men gruppens
lirare blev frEmst Ililding Rosen-
berg.

Efter andra v6rldskrigets slut
reste Ingvar Lidholm till ltalien
som Jenny Lindstipendiat, Han
ville lSra kinna musiklivet i Rom
och lyssnade ofta och gArna pi allt
som bj6ds frSrn kammarmusik till
symfonier och operor. NAr han
hom hem 1947 utnlmndes han till
stadskapellmastare i Orebro. Han
hade knappast dirigerat ftirut,
men hans inh,tition lick ersltta er-
farenheten. Samtidigt skrev han
pA verket Laudi fiir blandad kdr a
cappella till latinska texter och
musik fiir shAkar (1952), ett myc-
ket expressivt stycke. 1956 blev
han kammarmusikchef pA Sveri-
ges Radio.

tnnsn han llyttade hade han av-
slutat ett av sina mest betydande
verk. Ritornell fiir orkester, ett
Llangrikt och fantasifullt drama-
tiskt stycke byggt pa tolvtonstek-
niken. "Ritornell - rdr sig i en
snabb vixande klangsfHr. Alla
musikaliska gestalter 5r under-
Lastade en stiiLndig ftirvandling, 6r
liiremAl ftir en stAndig metamor-
fos. Klang, kolorit, dynamik,
rytm och melodi varieras med ut-
gAngspunkt hAn den inledande
serien. Ett statiskt tillstAnd Ar inte
efterstrivat. Tv5rtom: ett orga-
niskt viixande, som ocksA innefat-
tar skirpta kontrastmedel som
formskapande faktor. Musikens
utveckling har mera att g6ra med
en lyrisk och dramatisk tendens
6n med ett episkt berAttande. Ur
den stAmnings- och uttrycksmis-
siga stegringen uppstAr ett symfo-
niskt ftirlopp, som kulminerar i
det intensiva polilona och rytmiskt
orgiastiska slutblocket", skriver
Ingvar Lidholm om sitt eget verk.

Ingvar Lidholm fortsdtter med
innu ett kiirverk Canto LXXXI
(1956) vilket ingir i "A cappella
bok", kantaten Skaldens natt
(195?- l9S8), balenen Riter (1959),
orkesterverken Mutanza (1g59),
Motus-Colores (1g60) och poesis
0gff|).

Poesis 5r - eller kunde vara -
ett drama, ett explosivt laddat
verk dir ban i spiinningen saBar
allt pA ett kort och lAter tonen tala
uteslutande genom klangfD,rg och
ljudstyrka. Det melodiska har i
Poesis sA gott som heh hengts At
sidan - om man med melodisk
menar lAngre gestalter av toner pA
olika tonsteg.

Rilornell och Poesis rAknas till
Ingvar Lidholms mest betydande
verk. Utiiver dessa har Lidholm
satt musik till dikter av Gunnar
Ekeltif, l{almar Gullberg, Lope
de Vega, Ake Nordin och Eyvind
Johnson (Nansikka ensam), en
strAkhvartett (1945), Kla-
vierstycke (1949) och Toccata e
canto (194).

Det dramatiska inslaget Ater-
kommer i Lidholms produktion.
En TV-opera efter Strindbergs
dramafragment HollAndaren sln-
des 1967, och dir Lidholms musik
pEr ett genomgripande sitt kom-
pletterar den m6nskliga situatio
nen i konflikter och ftirvecklingar i
sjilva texten. HEr anvinder han
en stor arsenal av elektrofoni och
bandmontage, et uttryck som bli-
vit ett mffsterverk i svensk mu-
sikdramatik. Verket gav Ingvar
Lidholm ett meriterande interna-
tionellt pris. Sj6lv kallade han
TV-operan HolEndaren en etyd.

1965 eftertriidde Ingvar Lid-
holm Karl-Birger Blomdahl som
professor i komposition vid Mu-
sikhiigskolan.

NAr Musikaliska Akademin fi-
rade sitt 2filArsjubileum 19?1 ut-
gavs ett frimArke till vilket Lid-
holm skrev en musikteckning kal-
lad Stamp Music, vilket ir unikt i
musikhistorien,

Att omfatta en tonsAttares liv
och verk i en enda artikel Ar bara
att tangera det vbsentliga, Det giil-
ler 6ven Ingvar Lidholm. Hans be-
tydelse fAr vi nu en daglig pAmin-
nelse om nAr han sedan b<irjan av
Sret som chef ftir musikradion till-
fre&stAller vAra iinskemAl.

SJ Resebyr&
snitsare pa missor

Mastare pl m6ssor t v Mats Nyborg och Horst Malchin.

[] Paris kan ju vara virt en mAssa, sa Henrik av Navarra i slutet
pA lS0trtalet och blev katolik och kung av Frankrike. Men nu iir
det 1975 och mAssorna har inte lAngfe sA mycket med religion att
g<ira som aIIArer. En riktig snitsare pA mbssor och framftirallt
mAssresor Ar SJ ResebyrA, stiirst i landet n6r det giiller att siilja
massresor.

Over hundra svenska ftiretag
och organisationer deltog i
Arets Hannover-mdssa 16-24
april. 5 000 svenska besrikare
och utstAllare kom till missan i
Hannover.

De viktigaste produktgnup-
perna pA HannovermAssan dr
maskiner och maskinkompo
nenter, kontors- och datatek-
nik, elektroteknik, elektronik,
byggnadsteknik, vissa bdspro-
dukter som jdrn, stil, metaller,
kemiska Amnen och plaster.
Missan omfattar 24 produkt-
omrAden koncentrerade till 16
fackmSssor med 4 200 utstAlla-
re samt ytterligare 8fi) repre-
senterade fiiretag.

I Internationale Treffpunki
hittar man ocksA SJ ResebyrAs
kontor tillsammans med sven-
ska ExportrAdet. 116r basar
Horst Molch.in, Stockholm.
Horst har varit en av SI Rese-
byrAs miissexperter de senaste
fem Aren och har utvecklat en
fantastiskt smidig och effektiv
organisation.

Tillsammans med Horst job-
bar ocksA Monica Prodanovic,
som vid sidan av normal re-
seaktivitet svarar ftir turistin-
formation om Sverige. Vid SJ
ResebyrAs informationskontor
ute pA den nya flygplatsen
Langenhagen finns Bosse
Svendenfeldt. Han tar hand
om alla ankommande glister
och ger den lbrsta viktiga in-
formationen.

Hannovermissan dr bara en
av tlera hundra internationella
m6ssor som ingAr i SJ Reseby-
rA "Liten bok om mAssor",
Praktiski taget varje liten och
stor ort i Sverige har ftiretag
och organisationer, som en el-
ler flera genger om Aret mAste
resa till en internationell m5s-

sa. En miissa 3r en "b6rs frir
vlrldsomfattande kontakter"
och en miitesplats f6r hela
v6rldens n6ringsliv. DArftir blir
en miissa ett slags konjuktur-
barometer dar liiretagen avli-
ser utvecklingstendenserna.

MAnga svenska f<iretag har
med $dlp av en internationell
mAssa nAtt fina fiirsAljnings-
framglngar.

SJ ResebyrA, SJ godskon-
sulter och SJ stationer iiver he-
la Sverige samarbelar om att
ge svenska ndringslivet en
landsomfattande servicc. SJ
ResebyrA slnder varje Ar tu-
sentals resenirer - bAde be-
s<ikare och utstillare - till de
internationella marknadsplat-
serna. SJ godsavdelning tar
hand om och lAgger upp trans-
porter av utstAllningsmaterial.
FrAn Hannover Bahnof frnns
spir till Hannover Messege-
linde, som har egen Jdrnvigs-
station.

Det var ocksA pA det omrA-
det som SJ Resebyri Mlssre-
set5g fanns uppstlllt ltirr om
Aren. Man bodde ombord pA
tAgen. Numera 6r tAgfcirbin-
delserna si snabba och tata att
de ordinarie tAgen ger bettre
service och stcirre flexibilitet.

MAnga anvdnder sig ocksA
av flyget idag. SJ Resebyri
samarbetar med SAS och
Lufthansa som under m5sst!
den upprbtthAller en "luftbro"

mellan Sverige och Hannover.
Miissan i Hannover hr den en-
da i Europa som av IATA -
den internationella flygbolags-
organisationen - fAtt special-
rabatt. Och l'<ir den rikti$ jak-
tade affArsmannen finns heli-
kopterservice hAn flygfaltet
norr om Hannover till missom-
rAdet.
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SJ ResebyrA
snitsare pa miissor

Mdstare p6 messor t v Msts Nyborg och Horsl Malchin.


