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Vänföreningen hälsar följande 
nya medlemmar välkomna: 
Gunilla och Sven-Erik Bergner  
Jan Berquist 
Per Borg och Kerstin Borg Wal-
lin 
Christine Bäcklund 
Margareta Byström 

Elisabeth och Erik Clason 
Anders och Ingrid Engstrand 
Ingemar Eriksson 
Monika Hammar Granberg 
Martin Gumpert och Eva Schildt 
Agneta Henriksson 
Solveig Lewis 
Staffan Nilsson 

Lilleba Nordenson 
Sven Odkvist och Inga-Lill Carl-
borg 
Julia Stoltz 
Lena Suvano 
Rolf Wiltmo 
Marianne Sundström 

GLAD SOMMAR Ordföranden  

har ordet 

Välkommen sköna maj.  

 

När jag nu sitter vid tangentbordet är det fortfarande första hälften av 

april. Frostnätter och några få plusgrader på dagarna är väl typiskt för 

april. Men Bondepraktikan säger ”Aprilasnö är fåragö” så det finns 

säkert någon som är glad för detta. 
 

När du läser detta hoppas jag att vitsipporna blommar för fullt och att 

björkarna börjat få sina fina råttöron. Den fantastiska månaden maj är 

precis inledd och allt det vackra finns just runt knuten. Jag tycker maj år 

en så härlig månad när naturen vaknar till liv och ikläder sig alla olika kulörer.  
 

Backsippan vår fina fridlysta vårblomma är inte alltid lätt att hitta. Jag har vid två tillfällen haft för-

månen att komma till en äng där det var så tätt med backsippor att jag inte visste var jag skulle 

sätta ner mina fötter för att inte trampa ner någon stackare. Man tappar liksom andan och blir upp-

fylld av en eufori som är något att leva på länge. Undrar om jag får uppleva det igen, som tur är 

finns  det inpräntat i minnet och raderas inte i första taget. 
 

Ett annat säkert vårtecken är försäljningen av majblomman. I år är den så vacker, skir som en vit-

sippa och alltid lika välkommen. Visst är det fint att pryda sin jacka med en majblomma och samti-

digt veta att det går till ett gott ändamål. Jag blir glad, den söta 5:e klassaren tjänar en slant och 

andra barn gynnas från majblommekommittén. Tre flugor i en smäll!!! 
 

I början på maj tänker jag varje år att jag skall ta vara på denna tid och verkligen uppleva hur fint 

det är men vips så är det midsommar. Kanske i år! 

Sedan kommer sommaren och det känns som det mesta tar semester. Säkert mycket välförtjänt 

men det kan kännas tomt för oss som går på konserter och längtar till Berwaldhallens alla fina mu-

sikkvällar. 
 

Jag hoppas att du skall hitta fina upplevelser såväl med musik som med släkt och vänner. 
 

Jag önskar dig en god fortsättning på den fantastiska våren samt en trevlig sommar och hoppas vi 

ses. 

 

Gunilla Rönnholm 
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Det här är den nye styrelseledamoten Per Lindvall  

Per är född och uppvuxen i Lappland, närmare bestämt Åsele och därefter Lycksele, där vargarna 

ylar. Ja, det är inte så farligt som det låter. Det var nära till djurparken. 

Musikintresset kom tidigt kanske påverkad av att den legendariska jazzpia-

nisten Birgit Lindberg bodde i Lycksele under samma tid. Per tog därmed sig 

an pianot vilket han har fortsatt med under sin livsbana. Förkovran fortgår 

än i dag. Pappa spelade gitarr i ett dansband (Torkels med Marie) där sång-

erskan blev vida bekant och Lasse Åberg en gång hoppade in som trummis. 

Lite kuriosa. 

Per har på senare tid blivit helt tagen av den klassiska musiken och tar alla 

chanser att gå på konserter och lära o lyssna. Hans favoriter är av förklarliga 

skäl pianokonserter som Griegs pianokonsert och Sjostakovitj andra pianokonsert. 

Till vardags är Per verksam inom Ericsson-koncernen med bland annat ansvar för större föränd-

ringsprojekt. 

Per känner sig hedrad av förtroendet att vara med i RSKV-styrelsen och vill gärna bidra med sina 

erfarenheter och kompetenser exempelvis genom undersökningar som underlag för utvecklings-

arbete och marknadsföring av musiken och vänföreningen 

Välkommen Per! 

                                                                                                                                                              Stefan Birksjö 

Men man lever inte alltid som man lär.  Förra numret påstod jag att ni i 

denna utgåva skulle få ta del av den första artikeln om Berwaldhallens 

tillkomst för 40 år sedan. Men det får ni inte. 

Och det beror på att Helena Wessman slutar som konserthuschef för 

att istället börja som chef på Musikhögskolan inte långt från Berwald-

hallen. Därför finns här i skriften en intervju med henne. 

Däremot får ni, som utlovats, läsa om Helena Nilsson och Elisabeth 

Arnberg, förra årets stipendiater. 

Sedan blir det lite allmänt om vilka som vann Kontrapunkt - vår egen musiktävling - och en artikel 

av Ingemar von Heijne om Bach och hans kvinnor. 

En ny kalender med alla repetitioner under hösten 2019 finns som vanligt som mittuppslag. 

Redaktionen önskar alla en skön och avkopplande sommar! 

Pär Trehörning 

redaktör 

Redaktören  

har ordet 
Man ska stå för det man lovat, det 

har alltid min mamma sagt. 
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Per Lindvall och Peter af  Petersens nya 

ledamöter i styrelsen  

Årets årsmöte hölls den 25 mars i Studio 5. 

Drygt 50 medlemmar var där och fick först 

lyssna till varma klanger av Ingegerd Kir-

kegaard, viola och 2017 års stipendiat som 

spelade tillsammans med Helena Nilsson, 

violoncell och förra årets stipendiat. 

De spelade först delar ur Bachs solocellosviter - 

Ingegerd förklarade att de går utmärkt att spela 

på viola.  

Och klingade fint gjorde det. Därefter spelade 

duon ett ovanligt stycke av Ludwig van Beetho-

ven för violoncell och viola - ”Duett mit zwei 

obligaten Augen-Gläsern”. Ett verk som tonsät-

taren uppförde runt 1797 på viola tillsammans 

med en vän - vem vet man inte riktigt - som trak-

terade cellon och var extremt närsynt. Därav 

glasögon i verkets titel. 

Efter att själen fått sitt genom musiken fick ma-

gen sitt via smörgåsar som vår ordförande Gu-

nilla Rönnholm uttryckte saken. 

Därefter vidtog årsmötesförhandlingar där vår                         

sekreterare Kerstin Franzén föredrog verksam-

hetsberättelsen, kassör Stefan Birksjö vår eko-

nomi och revisor Lena Cronwall Morén revis-

ionsberättelsen. Då hon tyckte att vi hade skött 

räkenskaperna på ett bra sätt, föreslog hon 

årsmötet att styrelsen skulle ges ansvarsfrihet 

för det gångna verksamhetsåret.  

Detta tyckte även årsmötet och styrelsen kunde 

andas ut. 

Därefter valdes Per Lindvall och Peter af Peter-

sens in som nya ledamöter i styrelsen. De pre-

senteras här intill i Berwaldbladet.  

De avgångna ledamöterna Birgitta Magnusson - 

som bland annat skött alla våra resor under 

många år och Lars Magnusson (ja de är inte 

gifta som Gunilla nogsamt påpekade) ansvarig 

för vår webb och många Concerto Grotto, blev 

avtackade av vår ordförande och fick blommor 

och varsin butelj med något gott vin. 

Sedan var det slut. 

 

Pär Trehörning 

Foto: Hans –Olof Blanch 
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–Jag blev självklart väldigt glad när jag fick 

reda på att jag fått stipendiet. Roligt och 

minnesvärt. Vi känner oss omhuldade av 

vänföreningen och gillar också att få 

publik under repetitionerna.  

Det säger Elisabeth Arnberg, en av 2018 års 

stipendiater med motiveringen: 

Elisabeth är en fantastisk kollega. Alltid väl för-

beredd, musikaliskt inspirerande, humoristisk 

och principfast såväl på som utanför podiet. 

Hon bidrar starkt till orkesterns stringens och 

framgång. 

Elisabets instrument i orkestern är viola, men 

vägen till violan har gått över flera andra instru-

ment. I tidiga år spelade hon först blockflöjt och 

sedan piano i kommunala musikskolan. Det var 

den vanliga gången under uppväxten i Silverda-

len.  Sedan blev det folkhögskolan Iggesund där 

hon pluggade på instrumental- och pedagoglin-

jen.  

Fiol provade hon på redan i tioårsåldern och 

blev fast. Fiolspelet fortsatte länge. Både under 

studietiden och ett tag efteråt när hon flyttade 

till Stockholm och bland annat vikarierade i Ra-

diosymfonikerna. 

Men efter några år kände hon en oemotståndlig 

längtan att byta ut fiolen mot viola. 

– Ja, berättar Elisabeth, det var inte precis för 

att få spela en stor repertoar komponerad för 

viola.  Stora violakonserter växer inte på träd. 

Hindemith, Bartók, Walton, javisst, men inte är 

de så många, kompositörerna, som skrivit eller 

skriver för viola. Skälet var istället att violans 

Elisabeth från Lönneberga, nja Silver-

dalen då ...  

Elisabeth Arnberg  Foto: Berwaldhallen 
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klang fyllde mig på ett djupare sätt 

Vid 27 års ålder blev Elisabeth alltså violast, 

eller altviolinist.  

Hennes första fasta jobb blev i Norrköpings 

Symfoniorkester. Österrikaren Franz Welser-

Möst var chefsdirigent och Elisabeth prisar 

honom för den positiva utveckling som orkes-

tern genomgick under hans ledning.  

Efter några år i Norrköping återvände hon till 

Stockholm med ett par års anställning vid Hov-

kapellet till att börja med. Därefter blev det 

Radiosymfonikerna och nu är det 25 år sedan 

Elisabeth fick fast anställning i ”vår” orkester.  

Vid sidan av arbetet i SRSO har Elisabeth spelat 

i en hel del andra sammanhang. Nyfikenhet och 

upptäckarglädje har lett henne till att spela 

barockmusik på tidstrogna instrument i Con-

certo Copenhagen och även på Drottningholms 

Slottsteater. Hon har också varit med i Stock-

holm Session Strings, en grupp som gör studio-

jobb med stråkpålägg på popartister och även 

filmmusik. Det är roligt och annorlunda tycker 

Elisabeth.  

– Att tillhöra Radiosymfonikerna med alla fina 

musiker och spela med kamraterna i violastäm-

man är ren glädje, säger Elisabeth. Jag satsar 

på att hänga med hela tiden, fram till pension-

eringen. Och jag trivs fantastiskt med Daniel 

Harding som dirigent. Han utvecklar sig stän-

digt och därigenom oss. Det är mycket inspire-

rande.  

Elisabeth har stått över turnéer för en tid ef-

tersom tonårsdottern ännu behöver henne 

hemma. När då Radiosymfonikerna är bortresta 

har hon fått förmånen att byta med kollegor på 

Operan och i Kungliga Filharmoniska Orkestern. 

– Är dottern också intresserad av musik, undrar 

jag.  

– Nej, hon är mer åt det tekniska hållet. Men 

språket hon valt i skolan är spanska och det 

intresserar oss båda. Plugga spanska är ett 

intresse sen lång tid för mig och jag stöttar 

henne när hon vill. Stipendiet ger mig möjlighet 

att resa till regionen Extremadura som jag fasci-

neras av. 

Hembygden betyder också mycket för Elisa-

beth. Familjen har fritidshus, barndomshemmet 

i Silverdalen, där hon kan ägna sig åt ett annat 

viktigt intresse, trädgårdsskötsel. 

Finns någon ny musik som inspirerat dig på 

senare tid? 

– Ja, verkligen, förklarar Elisabeth. Lyssna 

gärna på Adès ”Totentanz”. Den hade premiär 

2013 på Last Night of the Proms och finns på 

Youtube. Inspirationen till musiken väcktes av 

att man hittade en 1400-tals fris i en kyrka i 

Lübeck som förstördes under kriget. Det är 

musik och bildberättelse, hand i hand. 

 

Kerstin Franzén 

På Kontrapunkt - Vänföreningens musikfrågetävling, se sid 20 - framfördes som slutnummer ”My 

favorite things” i ett arrangemang av pianisten Peter Friis Johansson. Vänföreningen fick låna 

detta arrangemang utan kostnad.  

Vi tackar för detta och vill samtidigt tipsa om Peters festival JärnaFestivalAcademy med konser-

ter och mästarklasser i Kulturhuset i Ytterjärna utanför Södertälje 19–28 juli.  

Du kan läsa mer här: jarnafestivalacademy.com. 
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En cello med stackel till Helena Nilsson 

Du har säkert sett den där pinnen av stål 
som en cello stödjer sig på. Den kallas 
stackel och mer eller mindre revolution-
erade cellospelet när den kom. Vi åter-
kommer till där pinnen. En av dem som 
varje dag umgås med en stackel är Helena 
Nilsson, en av förra årets stipendiater.  

Kollegornas motivering till Helena Nilssons 

stipendium: 

Med sitt gedigna och stilsäkra cellospel och 

med sin varma själ, finns hon alltid här för oss. 

Med stort hjärta, få förunnat, är hon den bästa 

kollega vi kan ha. 

Helena vet vad hon ska använda de 25 000 kro-

norna till: 

-Jag tänker köpa en cello som jag kan ha 

hemma och öva på, fingersättning till exempel. 

Då slipper jag bära instrumentet mellan hem-

met och Berwaldhallen. Helst vill jag ju ha en 

cello som är byggd av Jens Johansson, svensk 

instrumentbyggare boende i Cremona i Italien. 

Eller en Peter Westerlund. I radions cello-

stämma spelar fyra cellister på Westerlund-

instrument.  

Men det räcker inte stipendiet till. 

-Så det får bli Blocket, förklarar Helena. Har jag 

tur hittar jag en godkänd cello, kanske till och 

med en bra stråke. En bra stråke kan vara värd 

mer är instrumentet. 

-Jaha, och hur vet du då att det är en godkänd 

eller kanske till och med bra cello, undrar jag. 

-Idealiskt är att spela en skala och lyssna hur 

den klingar, om några toner sticker ut, berättar 

Helena. Ibland kan en sträng låta svagare eller 

luddigare. Det är inte bra. Jag vill ha jämnhet. 

Sedan kontrollerar jag om det finns skador, trä 

är ju ett levande material som kan spricka. Det 

behöver inte vara så farligt, men behöver 

kanske åtgärdas.  

Det är ingen överdrift att påstå att Helena har 

en musikalisk familj och bakgrund.  

Helena Nilsson  Foto: Berwaldhallen 
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Pappan var skolpsykolog och amatörcellist. 

Helenas mor spelade violin i Västerås Sinfoni-

etta och arbetade som musiklärare. Ofta spe-

lade föräldrarna kammarmusik med vänner. Så 

Helena blev marinerad i triosonater av Tele-

mann och Corelli.  

Helenas bror Tomas är Radiosymfonikernas 

eminente pukist. Hennes man, Håkan, spelar 

viola i Hovkapellet. Dottern Zara sjunger i kör, 

hennes syster Julia studerar på Musikhögsko-

lan. Helena greppade sitt älskade instrument 

när hon var tolv och minns fortfarande då hon 

som tonåring var solist i Sjostakovitjs första 

cellokonsert med Västerås Sinfonietta.  

Innan dess hade hon spelat piano och gått i 

Västerås musikklasser, som är sångklasser mot-

svarande Adolf Fredriks musikklasser. Där var 

Bror Samuelson karismatisk körledare. Efter 

fyra år på kungliga Musikhögskolan med Ola 

Karlsson - stämledare för cellostämman i Radio-

symfonikerna - som lärare arbetade Helena ett 

år i Filharmonikerna innan hon kom till Radio-

symfonikerna.  

-Under den  tid som jag arbetet i Radiosymfoni-

kerna står nog våra tolkningar av Mahlers sym-

fonier med Daniel Harding ut som något speci-

ellt, säger hon. Dem minns jag med glädje. 

Som många musiker spelar Helena gärna i 

mindre ensembler, bland annat och sedan länge 

i Taleskvartetten som studerade för Siegmund 

Nissel  under en höst. Kvartetten har gjort 

mängder med inspelningar av svensk musik och 

belönades med Diapason d´or för sin skiva med 

Alfred Schnittkes stråkkvartetter. I kvartetten 

ingår även en av förra årets stipendiater, Inge-

gerd Kierkegaard, altfiol. 

Dessutom har Helena startat en ny kvartett som 

ännu inte fått något namn. Den består av David 

Wärn, piano, Frida Hallen-Blixt, fiol, Linnea Ny-

man, altfiol och Helena på cello, de tre sist-

nämnda kollegor i Radiosymfonikerna. De spe-

lade för övrigt på Concerto Grotto förra hösten 

och för en tid sedan och på Tumba Bruks Musik-

salonger, som David och hans fru har startat. 

-Vi tar gärna emot förslag på vad vår kvartett 

ska heta, deklarerar Helena. 

Jaha, så var det där med stackeln som vi skrev 

om i början 

-Exakt när den kom vet man inte riktigt, förkla-

rar Helena, men antagligen under andra halvan 

av 1800-talet. Tidigare tvingades musikerna 

hålla instrumentet i ett krampaktigt grepp mel-

lan knäna. Nu, med stackeln, får cellon ett sta-

digt stöd i golvet.  Dessutom går det att justera 

instrumentets höjd och vinkel mot kroppen. Det 

har utvecklat spelet, framför allt i höga register 

 Det innebar också att cellon, tack vare sitt stora 

tonomfång, flyttade fram sina positioner från 

att ha varit ett slags basinstrument, till ett in-

strument som för tonsättarna blev tacksamt att 

skriva solokonserter för. 

Hans-Eric Gullander 

Fotnot: 

Ordet stackel eller från tyskans Stachel, betyder alltså stödben till violoncell och kontrabas. Även 

den djupa kontrafagotten, liksom basklarinetten, har en kortare stackel eftersom den är så tung 

att den måste vila mot golvet. 

På en cello har ofta stackeln en spets längst ned för att instrumentet inte ska glida mot underla-

get.  Denna spets eller udd har även fått ett religiöst sammanhang. I sjätte satsen i  ”Ein Deutsches 

Reqiuem” har Johannes Brahms följande text:  

”Tod, wo ist dein Stachel. Hölle, wo ist dein Sieg?”, det vill säga ”Död, var finns din udd; Hel-

vete, var är din seger? 
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Efter fem år som konserthuschef slutar 

Helena Wessman för att börja som chef 

för Kungliga Musikhögskolan på Valhalla-

vägen, inte långt från Radiohuset där jag 

träffar henne.  

-Jag är mycket stolt och glad över att ha fått 

verka här i Berwaldhallen, säger hon. Men er-

bjudandet från Musikhögskolan var alltför svårt 

att säga nej till. 

Det blir ett samtal om Helenas tid som chef, 

tankar om den framtida musikerutbildningen, 

public service rollen, vänföreningen och hur 

Berwaldhallen kan förändras. 

Innan Helena kom till Berwaldhallen arbetade 

hon i fem år som vd och konstnärlig chef för 

Göteborgssymfonikerna. 

-Även om uppdragen skiljer sig åt ska man inte 

överdriva skillnaderna mellan konserthusen, 

förklarar hon. Båda husen är beroende av att 

viss del av intäkterna kommer från biljettförsälj-

ning, i Berwaldhallens fall cirka 25 procent. 

Det som skiljer är att det finns strängare regler 

för sponsring av verksamheten och att skatte-

betalarnas avgift inte får gå till turnéer. 

Som konserthuschef leder hon verksamheten, 

men betonar lagarbetet. 

-Min främsta uppgift är att skapa förutsättning-

ar för och driva på utveckling, utan att jag sva-

rar för själva genomförandet, förklarar Helena. 

Jag tror att min styrka är att jag är bra på att 

släppa fram initiativ, stötta och ta knepiga dis-

kussioner då det behövs. Jag törs påstå att jag 

är prestigelös på så vis att jag av hjärtat vill att 

den som gjort något bra ska få äran för det. 

Och att vi under mina år som chef stärkt en-

Vänföreningen - ambassadörer för Radio-
symfonikerna och Radiokören 

Helena Wessman.  Foto: Berwaldhallen 
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semblernas ställning både i Sverige och utom-

lands. 

Som några exempel på vad hon och de övriga i 

ledningen har lyckats med under de här fem 

åren, nämner hon förlängningen av kontraktet 

med chefsdirigenten Daniel Harding, att Radio-

symfonikerna fått en ny förste gästdirigent med 

den mycket eftertraktade Klaus Mäkelä och att 

Radiokören för första gången har en kormäs-

tare genom Marc Korovitch. 

-Den världsnivå som både kören och orkestern 

befinner sig på just nu, kräver dirigenter i 

samma klass, förklarar Helena. Det yrkeskun-

nande som musikerna och sångarna har, för-

stärks och utvecklas av skickliga dirigenter. De 

tillför det där extra som lyfter kör och orkester. 

Dessutom ska en bra dirigent lösa och reda ut 

problem som ingen annan kan göra. 

Däremot vill inte Helena Wessman nämna det 

hon inte lyckats med under de fem åren. 

-Det håller jag för mig själv, understryker hon 

och ler vänligt trots mina försök att få åt-

minstone ett exempel. 

Det senaste året har administrationen för Ber-

waldhallen flyttat från den så kallade gröna 

villan, en vacker träbyggnad till höger om hallen 

där för övrigt Vänföreningens styrelse får hålla 

sina styrelsemöten, till Radiohuset. 

-Det har möjliggjort en utvecklingsprocess kring 

ensemblernas roll i P2, förklarar Helena. Min 

vision att Radiosymfonikerna och Radiokören 

ska höras i samtliga kanaler har under det sen-

aste året blivit verklighet. 

Helena betonar vikten av att ett public service-

företag som Sveriges Radio både har en fullvär-

dig symfoniorkester och en Radiokör som förser 

hela landet med musik. 

-Vi är Sveriges största konserthus eftersom alla 

konserter sänds direkt eller spelas in för senare 

utsändningar över riket och ofta i samarbete 

med Europeiska Radiounionen (EBU). Och i vårt 

uppdrag ingår att förse alla med musik framfört 

av stor orkester och en professionell kör. Det är 

inte alla orter som har tillgång till det. Därför 

anser jag att Radiosymfonikerna och Radiokö-

ren måste vara en del av public service-

begreppet. 

Helena Wessman är därmed mycket bekymrad 

över utvecklingen i Danmark där den nuvarande 

regeringen har minskat antalet kanaler i radio 

och TV och dragit ned på personal. 

-Men det verkligt allvarliga är att man inte ser 

Danmarks radio  som ett medieföretag utan 

som en kulturinstitution, konstaterar hon.  Det 

betyder att Danmarks Radios kritiska nyhetsrap-

portering tonas ned.  I Danmark har regeringen 

dessutom bestämt att radion ska spela en viss 

procent inhemsk musik. En sådan styrning vill 

jag inte ha i Sverige. Vi måste värna om public 

services oberoende på alla plan. 

Helena Wessman nämner som sin egen insats 

under de här åren medverkan i offentliga debat-

ter, föreläsningar, initiativet till Rikstinget - år-

liga seminarier om det svenska musiklivets ut-

veckling och den klassiska musikens ställning - 

samt hennes bloggande i musik- och kulturfrå-

gor. 

Ett av dess blogginlägg på Berwaldhallens webb 

handlar om den bristande sångutbildningen för 

skolelever. Helena varnar där för att man väjer 

för att ställa krav och att det kan sluta med ett 

”allmänt brummande”. Det finns stora brister i 

utbildningen av förskolepersonal och i musikun-

dervisningens resurser, skriver Helena, och till-

lägger att hon tycker det är en mänsklig rättig-

het för alla att lära sig att sjunga. 
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-Gäller den här oron även blivande musiker i 

orkestrar? 

-Det är ett faktum att Radiosymfonikerna blir 

en alltmer internationell orkester, det är en 

skillnad mot för några år sedan, konstaterar 

Helena. Jag tror inte det beror på att svenska 

musiker inte håller måttet. I takt med att Radio-

symfonikerna har ökat kvalitén, ökar intresset 

även utomlands att få spela här. Dessutom 

erbjuder vi antagligen bättre anställningsvillkor 

än stora orkestrar i övriga Europa. 

Och Helena poängterar att man inte ska vara 

alltför orolig över intresset hos unga att spela 

instrument för konstmusik. På musikhögsko-

lorna i landet finns många högst motiverade 

elever. 

-Men till skillnad för några decennier sedan, 

saknar idag många kulturskolor en egen orkes-

ter. Och jag tror det är mycket viktigt för bli-

vande professionella instrumentalister att från 

början få spela i orkestersammanhang. 

En av Helena Wessmans drömmar har varit en 

körsal som även lämpar sig för kammarmusik. 

De praktiska förutsättningarna finns, att för-

lägga bygganden bakom gröna villan. 

-Det kräver kapital och är en stor process, för-

klarar hon. Men det vore roligt. 

Det som redan är bestämt är en renovering och 

upprustning av den befintliga Berwaldhallen. 

-Den börjar bli sliten. Vi ska renovera foajén och 

utrymmen bakom scenen. Drömmen vore att 

få öka kapaciteten till övningsrum för musiker 

och sångare, säger Helena. 

-Vad betyder Vänföreningen för musiker och 

sångare? 

-Oerhört mycket, betonar Helena Wessman. 

Jag hör från medlemmarna i Radiosymfoniker-

na och Radiokören att ert arbete med kammar-

konserter, Concerto Grotto och liknande är 

mycket viktiga för musikerna. De uppskattar 

verkligen ert arbete. 

Samtidigt gör hon klart att ledningen medvetet 

begränsar antalet repetitioner där Vänförening-

en får närvara. 

-Det påverkar biljettförsäljningen negativt, 

förklarar hon 

-Nja, det håller vi inte med om, invänder jag. Vi 

hör tvärtom att de som lyssnar på repetitioner-

Foto: Ulf Leopoldson 
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Det här är nye styrelseledamoten Peter af Petersens 

Peters intresse för musik sträcker sig tillbaka till Johannes Norrbys 

”skioptikonstödda” föreläsningar/presentationer av orkesterns instrument i Kon-

serthuset.  

Så här i efterhand uppskattar han också barndomens påtvingade pianolektioner. 

Som flitig deltagare i Vänföreningens aktiviteter framhäver han möjligheten att 

delta på repetitioner. Något som i stor utsträckning förgyller och berikar den 

efterföljande konsertupplevelsen i Berwaldhallen.  

Peter är numera pensionär efter ett långt yrkesliv som möbelarkitekt och möbelsnickare. 

I styrelsen vill han gärna arbeta med layouten av tidningen Berwaldbladet. Och att kanske få 

igång en podd, det vill säga filer på Internet med ljud, exempelvis en intervju eller musik.  

Peter vill också locka yngre att komma till Berwaldhallen och lyssna på musik och bli medlemmar 

i Vänföreningen.  

Ulf Leopoldson 

Helena Wessman föddes 1964 i Viby i Östergötland och växte upp på Gotland där hennes föräld-

rar drev musikförlag. Fadern Sven Wessman (1927–2016) var även känd som kantor och körle-

dare. 

Helena Wessman har spelat trombon vid Regionmusiken i Linköping och Musik i Uppland, och 

som frilans i svenska orkestrar och ensembler. Hon har varit informationschef och biträdande 

direktör för Västmanlandsmusiken och rektor för Högskolan för scen och musik vid Göteborgs 

universitet 2007–2009.  

Under åren 2009–2014 var hon VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.  Den 1 au-

gusti 2014 tillträdde hon som konserthuschef för Berwaldhallen med Sveriges Radios symfo-

niorkester och Radiokören i Stockholm. 

Sedan 2012 är Helena Wessman ledamot av Kungliga Musikaliska Akademien. 

na blir intresserade och därför köper en biljett. 

En kommentar till detta är att det är svårt att 

bevisa vem som har ”rätt” i den här frågan. 

Däremot vet vi att såväl musiker som sångare 

tycker det är roligt och bra för deras kom-

mande framföranden att vi närvarar när de 

repeterar. 

Helena Wessman framför också att hon gärna 

ser att Vänföreningen är med och finansierar 

turnéer. 

-Det är ett sätt för er att vara Radiosymfoni-

kernas och Radiokörens ambassadörer, avslu-

tar hon. 

Pär Trehörning 
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Kalendarium hösten 2019 
Utgåva 2019-04-28  

SRSO = Radiosymfonikerna, RK = Radiokören. Berwaldhallen, Dag Hammarskjölds väg 3,  S 2= 

Studio 2 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20.  

      

Vi vet inte alltid om alla verk repeteras den dag vi närvarar, inte heller i vilken ordning. 

Det är inte alltid säkert att solister också medverkar på den repetition vi får bevista. Verk som 

repeteras framgår nedan.  

 

Några förhållningsregler:  

Kom i tid, stäng av mobiler och inga störande moment! Viktigt att du har med ditt medlemskort! 

Information om repetitioner i Berwaldhallen på första raden (gatuplan): 
Före repetitionen: Gå in via stora entrén, visa ditt medlemskort och skriv upp dig på de listor som 
finns. Det är av brandskyddsskäl som listorna finns.  
 
När du lämnar repetitionen: Gå ut via personalentrén. När du går ut ska du avregistreras i vakten. 
Om du vill gå in igen måste du skriva upp dig på nytt.  
 
Lunchpaus cirka 12:40-13.20. Kort paus 11:15-11:30 (cirka) respektive 14:00-14.15 (cirka).  

Information om repetitioner i Studio 2 och 3:  
Studiorna ligger till höger efter ingången till Radiohuset på Oxenstiernsgatan 20.                                                   
Här behövs ingen registrering. 
 
Kort paus cirka 11:00-11:15 respektive cirka 17:00-17:15. 

Övrig information: 
Det kan förekomma andra paus- och lunchtider. Detta annonseras på tavla vid garderoben på 
första raden i Berwaldhallen, respektive utanför Studio 2 och 3.  
Vi håller en introduktion på sex-sju minuter strax innan repetitionerna börjar där vi mycket kort 
presenterar de verk som repeteras. I BW görs det vid garderoben på första raden, i Studio 2 och 3 
utanför dörren. Vi reserverar oss för att det kan förekomma förhinder för introduktionen. 
I de korta pauserna (se ovan) försöker vi få dirigent, solist eller musiker/sångare att pausprata om 
de verk som repeteras. Detta annonseras samma dag vid garderoben på första raden i BW, re-
spektive utanför Studio 2 och 3. 

Senaste nytt och detaljer om repetitionerna kan du läsa om på vänföreningens webbplats 

www.rskv.org 

Vi uppmanar alla som bevistar repetitionerna att också gå på konserten! 

Onsdag 15 maj kl.10:00-15:05 i Berwaldhallen 
Repetition med SRSO samt damkör ur SRSO. Dirigent: Alondra de la Parra. Solist: Paul Lewis, 
piano. 
Leymann: ”Uruppförande” 
Mozart: Pianokonsert nr 27 B-dur KV 595 
Holst: Planeterna, op.32    

http://www.rskv.org
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Måndag 20 maj kl. 17:30-19:30 (cirka) i Studio 2  
Vänträff med Ingemar von Heijne som konferencier och en kvintett ur Radiokören; Renässans och 
barockblandning som leder fram till Bachmotetten Jesu meine Freude. Inbjudan utskickad.  
 
Onsdag 22 maj kl.12:30-16:30 I Berwaldhallen 
Repetition med SRSO och RK. Dirigent: Herbert Blomstedt. Solister: Tilman Lichdi, tenor;                                  
Simona Šaturová, sopran; Marie Henriette Reinhold, mezzo; Gianluca Caliste, trumpet.  
Bach: Kantat nr 51, Jauchzet Gott in allen Landen  
Mendelssohn: Symfoni nr 2: Lobgesang 
 
Måndag 26 augusti kl. 10:00-13:00 I Studio 2 
Repetition med RK. Dirigent: Tönu Kaljuste.  
A-capella-verk. 
 
Tisdag 17 september kl. 10:00-15:05 I Berwaldhallen 
Repetition SRSO. Dirigent: Dalia Stasevska. Solist: Amalie Stalheim, violoncell 
Byström: Avskedsvariationer 
Tjajkovskij: Rokokovariationer för violoncell och orkester 
Rachmaninov: Symfoniska danser  
 
Tisdag 24 september kl. 10:00-15:05 i Berwaldhallen 
Repetition SRSO. Dirigent: Tomo Keller. Solist: Emmanuel Laville, oboe, Henrik Blixt, fagott. 
Haydn: Kaos, ur Skapelsen 
Haydn: Uvertyr till L'anima del filosofo 
Haydn : Sinfonia Concertante B-dur 
Haydn: Berenice, che fai 
Haydn: Symfoni nr 104 D-dur 
 
Måndag 30 september 17:30-19:00 (cirka) Studio 2 
”Singalong” och konsert med Vintage-kören, damer som sjungit i Radiokören. Se särskilt utskick. 
 

Tisdag 1 oktober kl. 10:00-15:05 i  Berwaldhallen 
Repetition SRSO. Dirigent: Giedre Šlekyte. Soloist: Martin Sturfält, piano 
Dohnáyi: Variationer över Blinka lilla stjärna för piano och orkester 
Dvorak: Symfoni nr 7 d-moll 
 
Tisdag 15 oktober kl. 15:00-19:00 i Berwaldhallen 
Repetition SRSO och RK.  Dirigent: Daniel Harding.  Ann Hallenberg, alt, Andrew Staples, tenor, 
Simon Keenlyside, bas, Mikaeli kammarkör 
Elgar: The dream of Gerontius.  
 
Torsdag 25 oktober kl. 09:30-12:30 i Studio 2. 
Repetition RK. Dirigent: Peter Dijkstra.  
Flera a-capellaverk inför körens japanturné 
 
Tisdag 5 november kl 09:30-12:30 i Studio 2. 
Repetition RK. Dirigent: Mark Korovitch.   
Mozart: Requiem,   
Fauré: Reqium 
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 -Alltså, vi spelar ju musik till taffeln, sa-

longsstycken om man säger. 

Säger Mats-Olof Svantesson, trumpetare i Kix-

radions Mässingssextett, när de repeterar inför 

Concerto Grotto den 18 mars. 

-Vi skulle gärna spela när de tar välkomstdrin-

ken, tillägger Håkan Björkman, trombon. 

-JA, intygar de andra - Lennart Nord, tuba, Lars 

Gerdt, trumpet (som ersatte Tarjei Hannevold), 

Rolf Nykvist, valthorn och Åke Lännerholm, 

trombon, (som ersatte Mikael Oscarsson) - och 

sen kan vi lira till käket! 

-Stör vi inte då med prat och klirr med bestick, 

undrar Lars Magnusson från styrelsen, och jag. 

Då konstaterar Mats-Olof att om vi - mot för-

modan - skulle störa, ”spelar vi så ni inte hör att 

ni stör”. 

Visst tyckte vi alla. Vi kör så! 

Den 35:e Concerto Grotto inleddes således med 

Evert Taubes ”Paradmarsch” när våra kära 

medlemmar vandrade ned för garagegången 

till romantiska rummet (redaktörens utnäm-

ning av mötesplatsen). En plats som sextetten 

för övrigt är van vid. På grund av frånvaron av 

tillräckliga övningsutrymmen, sitter nämligen 

brasset i samma lokal när de har stämövningar. 

Den här gången hade de sällskap av de drygt 

130 medlemmar som vimlade, pratade, drack 

och lyssnade till ytterligare några stycken. Se-

dan blev det sedvanlig konsert på podiet i Ber-

waldhallen. Håkan Björkman pratade om de 

många verk - arrangerade av bland andra Åke 

Pettersson, Robert Sjölin och Anders Högstedt 

- som sextetten spelade. Alla verk finns med i 

rutan här intill. 

Så fick de blommor, plockade ihop sina instru-

ment och satte sig strax utanför dörren till 

foajén där Dag Henriksson, till vardags klarinet-

tist, dukat upp kvällens måltid. Som vanligt 

Kixradions Mässingssextett förgyllde      

Concerto Grotto.  
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flockades alla runt läckerheterna, men för 

ovanlighetens skull till musik - och sextetten 

hade till och med plockat fram noterna till 

”Kom, kom, kom till smörgåsbordet!”  

Med andra ord en annorlunda, lite mer lättsam 

men bra konsert som många verkade gilla. 

Ja, sen blev det som vanligt med lottdragning 

där några vann, några fler förlorade men trös-

tade sig med att ta med en CD-skiva som före-

ningen bjöd på och sedan var det slut. 

Tack till alla som hjälpte till, inte minst Jonte 

och hans kollega som ställde i ordning på po-

diet efter konserten. Ni är guld värda! 

Pär Trehörning 

Foto: Hans-Olof Blanch 

Mats-Olof Svantesson, i gasen som en av presentatörerna för Kixradions Mässingssextett 
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En lite ruggig måndag i början av mars 

drog ett antal förväntansfulla medlemmar 

till studio 2 i Radiohuset där vårens första 

konsert för vännerna väntade. Ett lock-

ande program hade satts samman av Hans-

Eric Gullander och Radiosymfonikeras har-

pist Lisa Viguier Vallgårda.  

 

Under planeringens första trevande tid fick 

Hans-Eric en dag stark lust att låta harpa vara 

utgångspunkten för konserten. Det vore spän-

nande att lära känna det instrumentet närmare i 

ett mindre sammanhang, tyckte han. Lisa var 

omgående med på noterna.  

 

Den första musik som båda kände starkt för var 

”Sonate 137” av Debussy för flöjt, viola och 

harpa. Lisa hittade därefter ett arrangemang för 

harpa av Debussys “Den sjunkna katedralen”. 

Den ena idén gav den andra och plötsligt, visade 

det sig, hade Hans-Eric och Lisa fastnat för idel 

fransk musik. De valde då att fortsätta på det 

spåret och de två sista verken valdes.   

 

Kvällen får en fin start. Spröda flöjttoner hörs på 

avstånd, växer och kommer närmare. Det är 

flöjtisten Julia Crowell som sätter stämningen 

underbart med Debussys “Syrinx”. Därefter får 

vi höra Lisa spela “Den sjunkna katedralen” på 

sin harpa. Mjukt och vackert. En vilsammare 

kontrast till pianoversionen. Och vi som sitter 

nära kan se att harpan har pedaler, bra nog 

många, och på båda sidorna. Och har inte har-

pan strängar i olika färger, vitt, blått, rött? Och 

har inte Lisa en kjol i samma färger?   

 

Kvällen fortsätter med en stråktrio av Jean 

Francaix. Geneviève Martineau spelar fiol, Riikka 

Repo viola och Astrid Lindell cello. De har valt 

“Andante” satsen.  

 

Julia annonserar ytterligare ett flöjtsolo av Eu-

gene Bozza och sedan är det dags för Debussys 

”Sonate 137. Därefter kommer kvällens två 

längre verk där alla fem musikerna deltar:  Ett 

stycke med stark vårkänsla, ”Prélude, Marine et 

Chansons” av Guy Ropartz samt ”Serenade” för 

flöjt, violin, viola, cello och harpa av Albert Rous-

sel. Fint ensemblespel. Stor spelglädje. Kraft 

och energi sprider sig till oss som lyssnar.  

 

Det blir varma applåder och blommor som tack 

för en härlig musikkväll. 

Här kommer lite mer “harpkunskap ” för den 

intresserade. 

 

Lisa berättar om pedalernas och strängarnas 

funktion.  

Utan pedalerna kan strängarna liknas vid de vita 

Fransk kammarmusikafton i studio 2 

Riikka Repo, Astrid Lindell, Geneviève Martineau, Julia Crowell och Lisa Viguier Vallgårda 

Foto: Berwaldhallen  
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Håkan Björkman med sin 

glödande trombon 

tangenterna på ett piano. Med pedalernas 

hjälp så får du också de svarta tangenterna, 

fast med samma strängar. 

 

Varje pedal styr en ton. Därför finns det sju 

pedaler och varje pedal har tre lägen. 

 

När harpisten trampar ner på exempelvis C 

pedalen så kläms alla C strängar, deras längd 

förkortas en halvton; från att ha klingat Ces 

klingar nu alla C strängar C istället. Trampar 

harpisten ett steg längre ner höjs alla C 

strängar till Ciss. 

 

Det betyder att alla strängar tack vare pedaler-

na kan klinga med tre olika toner. 

Strängarna har tre olika färger: alla C är röda 

och alla F är blå. Resten är naturfärgade, dvs 

vita.  

Lisa tyckte det var kul att jag uppfattade sam-

bandet med strängarna och färgerna i hennes 

kjol. Själv hade hon inte tänkt på det. 

  

Kerstin Franzén 

Bach, Wagner och Pärt ledande tonsättare på 

årets Östersjöfestival 24–31 augusti 

Festivalen får i år en delvis ny skepnad. De sju kon-
serterna - inte oväntat med vatten som tema - in-
leds av samtal om miljö och vår framtid på lika 
många platser.  

Samtalen från Köpenhamn, Riga, Vilnius, Tallinn, 
Hanaholmen i Finland och Mariehamn streamas och 
visas på stor duk i Berwaldhallen. Det sista mötet 31 
augusti mellan Johan Kuylenstierna, naturgeograf 
och Sofia Jannok, samisk artist och låtskrivare, sker 
live i Berwaldhallen. 

Festivalen gästas av Finlands nationalopera med 
Esa-Pekka Salonen och Wagners ”Rhenguldet” 
samt Tallinns kammarorkester med ett program av 
(och förhoppningsvis med) tonsättaren Arvo Pärt, 
liksom Lettiska Radiokören som gör ”Neoartic” på 
Orionteatern i Stockholm. I övrigt framförs resten 
av programmen av Radiosymfonikerna och Radio-
kören.  

Den svenska näktergalen Jenny Lind ”återuppstår” 
genom Annie Ternström som ung och Elin Rombo 
som något mindre ung. Radiokören gör Mäntyjärvis 
”Canticum Calamitatis Maritimae” som skrevs med 
anledning av M/S Estonias förlisning för 25 år se-
dan. Sista stora verk på Östersjöfestivalen blir Jo-
han Sebastian Bachs väldiga Matteuspassion där 
Alan Gilbert för första gången dirigerar Radiosym-
fonikerna. 

 

 

Stor satsning på 40-åringar kommande säsong 

Berwaldhallen fyller 40 i år och det märks på olika 
sätt i programmet för 2019/20 även om det är en 
smula dolt. 

Sålunda skriver den 40-åriga Molly Kien en konsert 
för violasten Eriikka Nylund 40 år och Fredrik Ek-
dahl, 40-årig fagottist.  De två spelar tillsammans 
med Radiosymfonikerna den 15 januari 2020, som 
ett slags avslutning på jubileet. Vid samma konsert 
framförs Franz Berwalds ”Sinfonie Singulière” som 
spelades när hallen invigdes i november 1979. 

En påtagligt nöjd planeringschef Christian Thomp-
son, radade upp en mängd spännande verk som 
såväl orkestern som Radiokören ska framföra. Ed-
ward Elgars ”Gerontius”, Thomas Tallis 40-
stämmiga ”Spem in alium”, Beethovens ”Missa 
Solemnis” och nionde symfonin, Jean Sibelius 
”Lemminkäinenlegender”, Mahlers trea med Anne 
Sofie von Otter och flera verka av Stravinskij. Cellis-
ten Truls Mörk blir ”artist in Residence”. Herbert 
Blomstedt gästar oss den 2 april 2020 med Mozarts 
mässa i c-moll och Artur Honeggers tredje symfoni, 
”Den liturgiska”. 

Christian Thompson, som under presentationen 

strödde hänvisningar av verken till litteratur och 

allehanda händelser, sörjde lite över att han inte 

lyckats få ihop en Brexit-konsert med verk som ”De 

dödas ö” (Rachmaninov) och ”avskedssymfonin av 

Joseph Haydn.  

Läs mer om Östersjöfestivalen och hela säsongen 

här: https://www.berwaldhallen.se/

sasongsoversikt/ 

https://www.berwaldhallen.se/sasongsoversikt/
https://www.berwaldhallen.se/sasongsoversikt/
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Vänföreningens Kontrapunkt i Studio 2 blev 

oliiiidligt spännande. Det var jämnt hela täv-

lingen där Bodil ”Sten Broman” Asketorp 

skrockade och ledde de mycket duktiga två 

lagen - Jan Silverudd, Allan Kanter och Nils-

Göran Olve från Vänföreningen och 

”Radiolerna” - Kristina Lignell, viola; Bengt 

Eklund, bas och Dashiel Nesbitt, viola från Ra-

diosymfonikerna och Radiokören. De fick gissa 

på sex olika verk från 1700-talet fram till våra 

dagar och satte nästan allt från början. 

Niklas Lindblad agerade domare och berättade 

anekdoter. 

En kvintett från Radiosymfonikerna, Radiokö-

ren och Hovkapellet med Michael Engström, 

piano; Tove Nilsson, alt, Ulf Bjurenhed, oboe 

och heckelfon, Helena Nilsson, cello och Håkan 

Olsson, viola, spelade ett par av gissningsstyck-

ena och förgyllde dessutom kvällen med musik 

av Händel och Rheinberger och avslutade kväl-

len med ett uppskattat arrangemang ur ”Sound 

of Music” till den talrika - nära 90 personer - 

och entusiastiska publiken. 

Och vem vann? Vänföreningen med 30 av möj-

liga 36 poäng, tätt följda av Radiolerna med 29 

poäng. 

I pausen njöt vi av vår ordförande Gunilla Rönn-

holms numera berömda minimackor. 

Sådant får man vara med om som medlem i 

Vänföreningen! 

Pär Trehörning 

Foto: Ulf Leopoldson 

Vänföreningen vann 

knappt på den välbe-

sökta Kontrapunkt 

Och detta spelades under Kontrapunkt. 

Joseph Rheinberger: Adagio non troppo ur Kvartett i F-dur för oboe, viola, violoncell och piano 

Ralph Vaughan Williams - ur In the Fen Country - gissningsverk 

Paul Hindemith - Arioso (Sehr langsam) och Duett (Lebhaft) ur Trio för heckelfon, viola och piano - 

gissningsverk 

Johan Helmich Roman - ur Golovin  - gissningsverk 

Georg Friedrich Händel - Where’er you walk ur Semele i arrangemang för altröst, oboe, viola, violoncell 

och piano  

Sven-Erik Bäck - motetten Behold I am making all things new - gissningsverk 

Clara Schumann - Liebst du um Schönheit (Friedrich Rückert) för röst och piano - gissningsverk 

Felix Mendelssohn - ur Die erste Walpurgisnacht - parti med kör och orkester - från teknikerbordet - 

gissningsverk 

Rodgers & Hammerstein - My Favourite Things ur Sound of Music i arrangeamang för röst, oboe, viola, 

violoncell och piano 
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Det blev en skakande, närmast magisk upple-

velse. I Allan Petterssons stundtals kärva, 

stundtals smärtsamt vackra, tolfte symfoni 

förenades Radiokören och Eric Ericsons Kam-

markör med Norrköpings symfoniorkester i ett 

jublande C-durackord. På pulten Christian Lind-

berg, som fortsätter sin kulturgärning med att 

spela in tonsättarens samtliga 16 symfonier, ett 

arbete som hittills tagit över tio år. 

I De Geerhallen i Norrköping satt drygt 30 med-

lemmar från Vänföreningen och fick - åt-

minstone vad jag tror - ett minne för livet 

denna lördag, den 16 mars. 

Någon berättade för oss efteråt att ett par från 

publiken - obs INTE några av våra medlemmar! - 

konstaterade ”ja, inte var det Carmen”. Vilket 

var tur eftersom det var något helt annat. Inte 

så lättillgängligt, men något att ta till sig, att 

låta sjunka in. 

En djupt personlig och initierad introduktion av 

Fredrik Anderberg, violinist i orkestern, gav 

ytterligare en dimension till detta verk med 

undertiteln ”De döda på torget” med texter ur 

nobelpristagaren Pablo Nerudas stora diktepos 

Canto General. En text, tyvärr aktuell även idag 

som slutar med orden: 

”En rättvisans dag erövrad genom kam-

pen, och ni, fallna bröder, ska i tysthet vara 

med oss i den sista striden på denna änd-

lösa dag.” 

Ett citat nära Allan Petterssons ställningsta-

gande och engagemang för den svaga männi-

skan och hur individer ställs mot varandra.  

Innan vi fick ta del av denna gripande musik, 

åkte vi buss med Larssons Resor som ordnar 

Vänföreningens resor, denna gång med en 

utomordentlig guide genom Michaela Jolin, 

dotter till konstnären Einar Jolin. Sagde per-

sons verk hänger dessutom i Norrköpings 

Konstmuseum som Michaela visade oss. Dessu-

tom fick vi se en mängd fina verk av svenska 

modernister. 

Före konserten åt vi en himmelskt god fisk-

soppa på Enoteket. Rolig restaurang med 

mycket speciella takbelysningar och en ägare/

servitör som hela tiden lubbade - som han ut-

tryckte saken - för att ge oss god service. Vilket 

vi fick.  

På vägen hem berättade Michaela roliga berät-

telser - och en hemsk - från sin barndom och 

sitt arbete. 

En alldeles härlig resa! 

Pär Trehörning skrev och fotograferade 

Birgitta Magnusson ordnade resan 

Resa till Norrköping 
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Bullfest, bullfest hela dan 

…eller åtminstone 

hela förmiddagspau-

sen den 24 april i Radi-

osymfonikernas 

lunchrum.  

Vänföreningen bjöd 

på hembakt och musi-

kerna lät sig väl smaka 

inför nästa repetit-

ionspass med Jean 

Sibelius ”Valse triste”, 

”Finlandia” och Jörg 

Widmanns andra vio-

linkonsert. 

Per Trehörning skrev 

och Ulf Leopoldson 

fotograferade 
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Den första som kände honom var tvivels-

utan Elisabeth. Han sparkade och rumste-

rade om där inne hos henne, som hade 

kommit en bra bit på väg i sin åttonde 

resa. Hon var född 1644 som Elisabeth 

Lämmerhirt (fåraherde.)  

 

Pappa Valentin blev en smått förmögen körs-

när, pälsvaruhandlare i Erfurt. Rådman. Hon 

växte upp i huset Tre Rosor. Hon träffade en 

musiker. Han hette Ambrosius Bach. En enda 

av de sjuttio musikbacharna genom sju gene-

rationer bar just det namnet. Ett mycket infor-

mellt porträtt visar en man full av energi. Om 

vi ändå ägt en sådan bild av deras son, Se-

bastian! 

 

Elisabeth var 24 år när de gifte sig. Ambrosius 

23. De flyttade snart över till Eisenach där det 

fanns en musikertjänst ledig. Överheten fann 

att de gjort ett verkligt kap. Idel beröm från 

deras sida. Så skulle då Elisabeth ta emot 

Ambrosius säd. Hon skulle vara fodralet och 

framföda hans ättlingar. (Bibeln sade ju ingen-

ting om kvinnans ägg och fifty/fifty-

processen.)  

 

Det blev åtta barn där Johann Sebastian blev 

sistingen och äldst, 65 år.  

 

Sistingen döptes 23 mars 1685 i det som idag 

heter Bach-kyrkan i Eisenach. Namnet Se-

bastian fick han efter en fadder. Mamma var-

ken orkade eller fick vara med. Hon måste ju 

”kyrktagas” fyrtio dagar senare. Fick hon 

kanske tid till lite extra omsorg om gossen? 

Hur lät bachjoller månntro? Han sögs snabbt 

upp av det stora musiksurret i Eisenach: 

pappa, pappas elever, skola, sång i gudstjäns-

terna. 

Elisabeth dog 1694, 50 år gammal. För oss har 

Sebastian ingenting berättat om henne. Ingen 

annan heller. 

 

Tolv år senare råkar vi på ”bachkännerskan” 

nummer två: Maria Barbara. En av fem föräld-

ralösa döttrar till salig Michael Bach, organist, 

tonsättare och instrumentbyggare borta i Ge-

hren. Maria Barbara finns i Arnstadt, innebo-

ende hos borgmästaren, som är gift med en 

moster till henne.  Två av Maria Barbaras syst-

rar har redan äktat bachmusiker.  Själv ska hon 

till att gifta sig med en tredje, Sebastian, orga-

nisten på samma ort. De är sysslingar.   

 

En rejäl arvslant till Sebastian från morbror 

Tobias sätter nog fart på äktenskapet. Det 

ingås inte i Arnstadt. Sebastian lever sedan 

åtskilliga år i konflikt med konsistoriet där, den 

kyrkliga överheten. Han blir borta på tok för 

länge när han får tillstånd att studera för Bux-

tehude uppe i Lübeck, han vill inte leda kyrko-

körens bråkiga pojkar, han spelar konstigt i 

gudstjänsterna så att folk kommer av sig i 

sången och han blir inblandad i ett utomhus 

gräl, så pass att han får dra blankt för att för-

svara sig. 

 

En jobbig typ, kort sagt.  (Det finns en rolig, 

klart uppkäftig bronsstaty av den mycket unge 

Bach i Arnstadt.) 

Vigseln äger rum 17 oktober 1707 i Dornheims 

kyrka en halvmil utanför stan. Hon är 23 år, han 

22.  

 

I Skriften stod det ock: Warer fruchtsamme, 

och föröker eder, och uppfyller jordena. Catha-

rina Dorothea, lät vänta på sig i 14 månader. 

Den kvinnliga trion som kände Bach  
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Wilhelm Friedemann ville ut 22/11 1710. I februari 

1713 blev det extra jobbigt för MB: en flicka och 

en pojke kom samma dag. Båda hann döpas 

innan de dog, räddade från djävulen. PUH!  8 

mars 1714 var det Carl Philipp Emmanuels tur, 11 

maj 1717 Johann Gottfried Bernhards.  

 

(Sebastians sorgebarn: en musiker som spå-

rade ur i vuxen ålder . . .ich muss mein Creuz in 

Gedult tragen. Bära mitt kors i tålamod.) Pappa 

fick lov att städa upp med pengar efter denne 

son. Och så sista barnet då, Leopold Augustus, 

som levde i tio månader. 

 

Maria Barbara hann uppleva tre av Sebastians 

arbetsplatser: en kort tid i Mühlhausen, nio år i 

Weimar och fyra i Cöthen. En av systrarna 

hjälpte henne. 

 

”Sedan han levat i ett lyckligt äktenskap i 

13 år drabbades han 1720 i Cöthen vid sin 

hemkomst från en resa med sin furste till 

Karlsbad av det sorgliga budet att hans 

hustru var död och begraven, detta trots 

att hon varit vid god hälsa vid hans avfärd. 

Första beskedet om att hon varit sjuk och 

avlidit fick han när han steg in i sitt hus…” 

 

Så står det att läsa i nekrologen över Sebastian, 

författad av andre sonen Carl Philipp Emma-

nuel (CPE). Han var sex år när mamma dog.  

 

Det var han som med sin samlarmani kom att 

starkt bidra till att vi idag ändå äger så pass 

mycket av Sebastians musik - som vi tror att vi 

gör. 

 

Hur tog äkta mannen slaget? Inga vittnesmål. 

Svägerskan stannade kvar hos honom till sin 

död. Han behövde förstås en ny hustru där i 

Cöthen, lilleputtlandet sex mil norr om Leipzig 

med sin musicerande Furst Leopold, yngre än 

kapellmästaren. Hovkapellet räknade hela 18 

man.  

Ingen av rubrikens tre ”bachkännerskor” finns 

idag på bild. Det har dock funnits ett porträtt 

av Anna Magdalena. Det finns beskrivet i en 

katalog från 1790 som upprättades när ett antal 

porträtt ur CPE:s kolossala samling såldes på 

auktion. ”Bach (Anna Magd) Sopranistin, J.S. 

zweyte Frau, in goldenen Rahmen” stod det. 

Mått: 2 fot +1 tum x 23 tum. 

 

Anna Magdalena anställdes i Cöthen sommaren 

1721. Hon var 20 år, han 36. Jag bestämmer på 

rak arm att hon var fager och attraktiv. Bröllo-

pet stod den tredje december. Fest med vin för 

84 daler, en femtedel av hans årslön. Det kan 

inte uteslutas att Sebastian hört - och sett - 

Anna Magdalena någonstans under sina resor 

och lyckats övertyga Leopold.  

 

Denna Cammer-Musicantin blev rätt dyr i drift 

ser man i Cöthens löningslistor. Hennes pappa 

var trumpetare. Hennes bror likaså. Hennes tre 

systrar blev gifta med var sin. Fanfar! Trumpe-

tarjobbet var ett högstatusarbete, ska man 

veta, men en sjungande virtuosa låg åtskilliga 

snäpp högre. Tänk tanken att Anna Magdalena 

kanske, kanske offrade en operakarriär på den 

här makalöse tontrollaren!   

 

Exakt vad hon sjöng i Cöthen syns sällan. Hovet 

var kalvinistiskt och brukade sällan kyrkomusik. 

Men där fanns också en luthersk kyrka med 

skola, ivrigt försvarad av Gisela Agnes, Leo-

polds moder. Bachfamiljen hörde till den för-

samlingen och Anna Magdalena kan ha sjungit i 

gudstjänster där.  

 

Leopold firades 10 december varje år med mu-

sik på slottet. Kantaten ”Durchlauchster Leo-

pold” hör till födelsedagsmusiken, som Bach 

skrev med henne i åtanke. Anna Magdalena var 
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en flitig extra notkopist också. Hon behövdes 

uppenbarligen på flera plan. Försommaren 1723 

bröt hela familjen upp till Sebastians nya jobb i 

Leipzig. Några gånger skymtar det fram att han 

reste runt bland hoven med en sjungande 

hustru.  

  

Så var det då detta att Jordene måste uppfyllas. 

Anna Magdalena födde tretton barn.  

Sex överlevare: tre döttrar, stackars Gottfried 

Heinrich, som var långsam i huvudet men glad i 

musik, Och så de båda tonsättarna Johann 

Christoph Friedrich och Johann Christian. 

Hösten 1730 skrev Sebastian ett brev till en 

gammal skolkamrat, som för en gångs skull 

innehåller några meningar av privat karaktär - 

efter lång klagan över Leipzigs ”besynnerliga 

överhet”:  

 

Från mitt första äktenskap har jag tre 

söner och en dotter i livet. Från mitt 

andra en son och två döttrar. Min äldste 

son studerar juridik och av de andra två 

går en i prima och den andre i secunda. 

Äldsta dottern är ogift.  

 

Barnen från andra äktenskapet är 

alltjämt små, den äldste är sex år. Men 

alla är de födda musiker och jag vill lova 

att jag kan bilda en ensemble med famil-

jen, både vocaliter och instrumentaliter, i 

synnerhet som min nuvarande hustru har 

en alldeles ren sopran (gar sau -beren 

Soprano singt) och min äldsta dotter 

stämmer in med den äran - nicht schlimm 

einschläget betyder kanske artar sig bra? 

 

1741 är Sebastian i Berlin för att köpa en cem-

balo. Det kommer ett nödrop från Leipzig: 

Anna Magdalena är sjuk. Hon har inte kunnat 

sova på 14 dagar, kan varken sitta eller ligga. 

Man föreställer sig Sebastians reaktion: han 

mindes förstås hur det var att komma hem till 

en grav. 

 

Anna Magdalena - och sista barnet - kom sig. 

Sommaren 1749 fick hon höra att man utsett 

den man som skulle ta över Sebastians tjänst 

när han behagade dö. Det dröjde till 28 juli året 

därpå - efter två ögonoperationer. 

 

Hon överlevde honom med nästan tio år. Man 

möter ett styggt ord i hennes änkehandlingar: 

Almosenfrau.  Men en artikel i Bach Jahrbuch 

2002 tröstar: det fanns trots allt ett någorlunda 

skyddsnät i Leipzig för henne.   

 

Hon hamnade i Sebastians grav. Den gravens 

historia blev efterhand hiskelig - liksom hela 

Tysklands. Hennes ben sorterades ut från hans 

någon gång. Det som sannolikt är hans ben bor 

numera i Thomaskyrkan. Nikolaikyrkan några 

hundra meter bort äger en liten samling före-

mål som - möjligen - har med Anna Magdalena 

att göra. Ett par spännen, ett lås, en ring, en 

fingerborg. 

Ingemar von Heijne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingemar är mångårig medarbetare på Sveriges 

Radio och medlem i Musikaliska Akademien 

Den 20 maj träffar vi honom i ”Tre sekler med 

pentagram”. Kolla utsänd inbjudan 
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Förhoppningsvis kommer det att regna lite mer den här sommaren än förra året. Passa då på att 
träna hjärnan med detta ”korsord” där mycket är lätt men några punkter kräver lite mer jobb. 
Lycka till! 

Sommarens musikaliska härs och tvärs  

Har vi din e-postadress??  Om du  har e-postadress och inte får våra mejl. Sänd ett med-

delande till info@rskv.org och ange namn och e-postadress. 

Vill du tävla om gratisplatser på Concerto Grotto skickar du  lösningen senast den 10 augusti till 
Erik Juhlin  Ängsklockevägen 75  181 57 Lidingö eller erikjuhlin@tele2.se 
 
Ha en riktigt skön sommar med både sol och regn! 

Erik Juhlin 

mailto:erikjuhlin@tele2.se
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Gå in på @VanforeningenRSKV på Facebook  och följ oss 
 
Vår nyöppnade Facebooksida. Som i första hand ska återspegla föreningen, 
våra evenemang och aktiviteter. Alla är välkomna att läsa och skapa inlägg.             
 
Sidans redaktör är 
Pär Trehörning, som 
också är redaktör och 
ansvarig utgivare för 
Berwaldbladet. 
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Postadress: Radiohuset 7C   105 10 Stockholm 

Hemsida: www.rskv.org   e-post: info@rskv.org 

Avs: 

Radiosymfonikernas 

och Radiokörens 

Vänförening 

Radiohuset 7C 

105 10 Stockholm 

 


