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Den 13oktober skulle tonsiittaren GcistaNvstroemha fyllt 100ir. PA l00-Arsdagenhyllas hans minne i Konserthusetsfoai6 av
Gunnar Eriksson och det mesta Gdt;borg
'har av duktiga kdrsAngare.
G-P:s musikredakt<ir P-G Bergfors har
trtiffat Nystroems dotter Joy Zand6n som
bor kvar i fdriildrahemmet pi Siirci, och
dven cellisten Guido Vecchi som fick en
egen symfoni av Nystroem. Av samtalen dr
det bilden av en mAngsidigman som trdder
Iram.

cuido Vecchi pekar pA
f0rstasidan av ett handskrivet partitur. Concerto
fiir cello och orkesterster
det der. Men Concertoer
iiverstreckat och ovanfiir
stfu i stelet utskrivet Sinfonia concertante.
Giista Nystroem giorde
den rettelsen sidlv, n6r
han uppteckte att det inte
var se mycket av virtuost
syftande konsert han
skrfu'lt utan mer ett v€rk
av syrnfonisk karaktiir
med en betydelsefull,
obllgat cellostiimma.

Siirci en
krilla till
inspirati
O

O

Serai: En miirkgriin villa
som liksom vuxit upp ur en
bergknalle och nestan verkar kamoflerad. bliven ett
med naturen.
Der vistades Giista Nystroem snart sagl Varie
sommar under sitt vuxenliv,
enda fran mitten av 2Gtalet.

rO

viken av havet. Genom vadrets,
ljusets, fargemas skifmingar en
stiindig fdriinderlig iy. Skapad av
naturen sj?ilv till standig inspiration fdr den tonsettare, artist och
livsnjutare som ehkade den platsen.
- Det var nog inte ett sl burget
hem jag vaxte upp i, som man
kanske kunde fitrestellt sig. Med
Kreugerkraschen
fiiriindrades
Han hade miitt Gladys Heyman i
Paris.Hon studeradetill skulptris villkoren fdr ver familj. Pappas
fiir en Rodinelev. De gifte sig. Pa- huwdinkomst kom da frAn kritipa Handelstidrisaren var kanske de lyckligaste kerverksamheten
i hars liv och de sekert betydelse- ningen och det var verklige[ inte
serskilt val betald mtida.
fullaste fiir hans konstnadiga ut-Han
ansAgs nog vara en
vecklidg. Men somrama var vikta
streng kritiker men ocksa en god
fdr Serd och den heymanska vil
stilist. I dag ar det inte l{ft aft fA
lan.
nagon uppfattring om hans arbeI den bor sen ett tiotal ar Gaistas te som musikkritiker under
tolv
och Gladys dotter Joy Zanddn
Ar vid tIT. Ett och annat Itisryckt
aret om. Omgiven av menga min- citat dyker opp och ger dA ofta
nen fren fi;r;ildrahemmet.Pe veginte en rdttvis bild av hans estetik.
gama tavlorsom pappa malat och
- En geng skrev hall om Louis
hans konstnersvanneri det livliga
Armstrong som gastade Sverige.
Paris.
Om honom hade Gdsta Nystroem
Fiirinderlig ry
inte negot gott att sega, och det
Men det som dominerar bes6- uttalandet blir i dag citerat och
karens intryck ar iindA utsikten
framhallet som exempel pA hans
genom det stora ftinstret ut mot
nisstag e.c! :4!qenna hAldng

S5rmfonin
frir Vecchi

BiId: SOREN HAKANLIND

Gdsta Nystroems dotter Joy Zanddn bor kvar i fdrAldrarns villo i Sdrd. Hus€t som med sin utsikt 6ver vihen, och den
stdndigt- llrdnderliga vyn, iar en stor inspirationshdlld f6rlonsAftaren, qrtisten coh livsniutaren Nystroem'
gentemot en anndn sorts genre an
den han sjalv representeradesom
tons?ittare, bergftar Joy Zand6n.

AhkadeSazz
- Men sanningen er att han
elskade jazz. Ner Leonard Bemstein i slutet pa 5o-taletkom fram
i rampljuset med sin West Side
Story minns jag mycket veil, hur
itverfdrtjust pappa var i den musi
ken.
- Han var ocksAmycket sjiilvkritisk, hard mot sig sjalv, och
atbetade om sina saker ofta om
och om igen och nar det sa var
dags f6r uppforande i Giiteborgs
kon3efthus var han mvcket ner-

v6s: "Tdnk om det ger at fan-

ning som inte var lika imponerande allkunniga.
-vi
bam kende sedan, even
om han fdrsiil{te uttrycka sig di'plomatiskt, att vi var ganska
misslyckade som pianoelever och
tecknare och vi tappade vdl modet inom degsa omiaden. Smeningodr fann vi andra satt att ge
uttryck artistGld fiir vAra personligheter, an just de omrAdenpappa vai serskilt ffamstaende pe.

- Han skulle gatt sig at att hii.
ra sin musik med Giiteborgs sym.
foniker av i dag. Han - liksom s,
mAnga andra - fann att orkes
tern pA hans tid var alldeles fdr
liten, speciellt pe streksidan, jiim.
fdrt med vad han i sin fantasi ftt.
restelld€ sig att den borde vara,
ner hans musik skulle spelas.
-Han var sjelv sA duktig pd
livets alla omreden,inte bara i de Stort umgenge
konstnar[ga syssloma utan ock.
- Pappa och mamma hade,
sA i att snickra, mela, segla,hitta
svamp - allt han fiiretog sig. Re. medan vi var se sme, mycket stort
umgiinge i G6teborg och sA stirdan defta blev till en slags kritili
av oss andla i hans'n{la omgiv. skilt ofta sAg vi dem inte. Madrma
!ii

som var av s k fin uppfostran ville
rog att vi bam skulle fe del av
sedan ockse. Middagama tenderade latt att bli ganska uppstyltade stunder. Men pappa lattade
upp stemniogel de genom att till
mammas fitrskrackelse sabotera
allt vad bordsveg heter, lekte med
besticken, siirplade soppan direkt
ur tallriken och sa vidare, sager
Joy Zand€n.
Nog var pappa Gtista popuEr
som familjedvelhuvud. Liksom
alla som var med pA den tiden i
dag gema samstdmmrgt viftnar
om hans charm och varme och
viinfasthet.
P G BERGFORS

Verket ifraga tilagnades aldrig
nagon speciell person. Men det
skrevs oMvelaktigt fiir Cuido
Vecchi,vid tillkomsftiden ledare fiir cellostamman i Giiteborgs symfoniorkester.Det uruppfiJrdes med vecchi som solist och Sixten Eckerberg pa
pulten en apr kve[ 1945.
- Jag har haft enorm 4edje
av denna Sinfonia concertante
och framfdrt den ett stort antal
ganger,senastfdr nagot ar sen
nere i Malmii. Ciista var alltid
se glad, niir jag spelade den.
Han var dverhuvudtaget €n
mycket positiv m?inniska och
en grand seigneur. Vi umgicks
en hel del ute pA Sairii,serskilt
de sista aren av hans liv, berettar Guido Vecchi.

dalig kritik avctista. Men snart
nog utvecklades en varm vanskap mellan oss.
- Nar jag spelat hans Sinfonia concertante i Helsingfors,
yttrade sig den narvamnde Sibelius berdmmande om musiken. Men han tillade att han
tyckte Nystroem "tjatade det
vacklla siciliennetemat i frnalen
lite vail mycket". Det kan.ha
nett tonseftarensdron fiir han
t lat en fiirkortning av sista
satsen. Ftirst gjorde Tor Mann
en stark fdrkortning. Ddrefter
gorde jag en mindrc radikal
nedskaming och det er oftast
den som numem fiamftirs.

Omarbetad sats

- Till minneskonserten pA
ldrdag har jag giort eft ko;centrat av denna skiina sats i
en version fdr cello och piano
(Hilja Saame). Jag har aibetat
mycket med den och giort det
med mycken ke ek.
Man tycker att sA starLt fiirknippad som duido Vecchi er
med detta Nystroernverk, borde man dokumenterat fiirhAllandet med en inspelning med
honom som solist- En sadan var planerad i
biidan av 8o-talet tillsammans
med Giiteborgssymfonikema.
Men den inste des fdr mig
dveraskande och till min stora
besvikelse.Jag hade sa gema
giort den.
Det finns dock en inspelning
Kritiker i HT
av Nystroems Sinfonia concerNar Nystroem 1932 dtervende till hen andet frAn mAnga tante med Vecchi och Coteborgssymfonikema. Den inger
stimulerande Ar i FranMke,
jubileumsalbum om fem
slog han sig ned i Ciiteborg och i det
LP-skivor
som utgavsner Gdteblevbland annat kritiker i Hanborgs konserthus fdrsta 50 Ar
delstidningen.
skulle firas. Det ar fraga om en
- Han skrev bra men kunde
upptagning frAn en konsert i
vara rlitt bitsk iiver! mot unga januari 1949med Issay Dobrokolleger. Och wagner tAlte han wen som dirigent, och dA framinte aIs. Sjelv kom jag till Git- fiirs originalversionen, alltsA
med den oavkortade finalen.
teborgsorkestern negra fe ar
- Menjagvet inte hur det llit
efter det Nystroem fl]'ttat hit.
de. Jag har aldrig sjelv hdrt den
Ner jag gjorde mift fd'r€ta framtriidande som solist her med inspelningen, sager Guido
min orkester, det var i Bocche- Vecchi.
rinis konsert, fick .iag ganska
P.G BERGFORS

