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Nordic string quartet: Lea Emilie Brøndal, Mads Haugsted Hansen, Heiðrun Petersen och Daniel
Eklund. Bild: Nikolaj Lund.

Danska drottningens
favoriter till Lund
• Alexander Agrell Text
Får man följa med den danska drottningen på officiellt statsbesök till Tyskland så är man
nog rätt hyfsad på att spela. Och dessutom ogillar regenten knappast en. Nu kommer
Nordic String Quartet till Lund.
Stråkkvartetten ingick i den danska representationen när dronning Margarethe nu i november besökte sitt sydliga grannland.
– Vi spelade på den officiella banketten med den tyske presidenten, berättar Daniel Eklund.
– Vi har också spelat på Prins Henriks sommarresidens i Frankrike.
I Magle konserthus kan Lundaborna denna måndag höra vad det är som danska hovet uppskattar.
Nordic String Quartet, med medlemmar från tre nordiska länder, ska helt fokusera på det nordiska;
stycken av Lars-Erik Larsson, Edward Grieg och så den ganska okända danska komponisten
Nancy Dalberg.
– Vi spelade in hennes kvartetter härom året, vårt skivbolag önskade det. Då hade vi aldrig hört
talas om Nancy Dalberg och detta var första gången någon spelade in alla kvartetterna på en
gång, säger Daniel Eklund, som spelar den större violinkusinen altviolin, viola.
En sats i inspelningen av den första Dalbergkvartetten närmar sig nu en halv miljon spelningar på
Spotify.
– Hon skrev otroligt vackra teman. Själv var hon elev till Carl Nielsen och det hörs väldigt väl i
klangerna och tonspråket. Musiken är otroligt svårspelad, det är mycket dubbelgrepp och det ligger svårt för oss. Men det blir väldigt effektfulla klanger av det.
Daniel Eklund är Lundason från början och bor själv i Växjö där han är stämledare i ansedda Musica Vitae.

– Jag började spela suzuki-viola när jag var sex år gammal. Föräldrarna ville att jag skulle ta fiol,
men det fanns en plats ledig på viola på musikskolan i Lund, så då blev det det.
Den unge violasten upptäckte snart att altviolinister alltid behövdes i olika ensembler och att han
därför fick spela med skickliga musiker.
– Jag tror instrumentet passar min personlighet. Jag kan vara i mitten och styra lite från insidan,
säger han.

Ett snapshot Schloss Bellevue i Berlin när det danska statsbesöket genomfördes i november
2021. Nordic String Quartet flankerar bland andra den danska drottningen och den tyske presidenten. Daniel Eklund står närmast kameran. Bild: Privat

