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Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening 

Styrelse: 

Prinsessan Christina fru Magnuson, hedersledamot 

Vänföreningen tar tacksamt emot penninggåvor till OLOF RYDBECKS OCH VÄNFÖRENINGENS FOND ur vilken 

föreningen årligen delar ut stipendier till musiker och korister från Sveriges Radios Symfoniorkester respek-

tive Radiokören. Sätt in ditt bidrag på föreningens plusgiro 16 08 82-7 och ange att gåvan är till fonden. 

Medlemmar i Vänföreningen får 10% rabatt på biljetter till   Radiosymfonikernas och Radiokö-

rens konserter i Berwaldhallen.  Samt förmånliga erbjudanden från Berwaldhallen via e-post. 

Läs mer om andra förmåner som medlem  längst bak i denna tidning  och på vår hemsida . 
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Gunilla Rönnholm  

Pär Trehörning   
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Hans-Eric  Gullander   
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Peter af Petersens  
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Karin Lewinson  
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Repr.för orkestern    

Repr.för Berwaldhallen        

070-216 23 86   

070-513 75 29    

076-029 98 98  

070-536 73 45  

070-811 43 54  

070-913 43 00 

070-866 05 65  

070-371 75 93 

070-666 67 18 

070-714 19 88  
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Våren är på väg Ordföranden  

har ordet 

Grått, grått, grått och regn, regn, regn – Visst är det underliga 

vintrar? 

Mina barndomsvintrar här i Stockholm minns jag som snörika 

och fyllda med pulkaåkning, snögubbar och skidor. Någon grön 

vinter kunde förekomma men det var ytterst sällsynt. Tråkigt för 

dagens unga som inte får den trevliga upplevelsen av vinter i 

vardagen. Fast man kan säga att det skönt för oss andra att det 

inte är halt!!! Alltid något! 

Tur att jag inte är ägare av en skidbacke i våra trakter. Mindre 

lönsamt skulle man gott kunna säga.  

Har just varit i Skåne och där blommade snödroppar och vintergäck för fullt. Magnolian hade 

redan stora knoppar och fåglarna sjöng för fullt. Naturen undrar säkert om det är vår eller om 

hösten inte är slut längre. Bäst att börja sätta blad och blommor så vi inte blir för sena till våren 

tänker blommorna. Jag hoppas de inte kommer bli lurade! 

Nog är det skönt att musiken inte har några årstider och inte blir lurad av naturens nycker. Det 

går lika bra att lyssna på Vivaldis Årstiderna oavsett när på året det är – alltid lika vackert. Samma 

med andra verk som har namn från årstider eller månader.  

Så är vårterminen i full gång och jag hoppas du har sett alla fina aktiviteter som finns i vårt kalen-

darium. Tänk gärna på att  webben alltid visar senaste information vad gäller aktiviteter.                                   

www.berwaldhallen.se/vanforeningen  Som du sett så har vi numera samma utseende som Ber-

waldhallens hemsida. Vår gamla adress www.rskv.org fungerar också. 

Undrar du när Goncerto Grotto blir i vår så kommer jag göra dig ledsen. Det blir ingen i vår. Vi har 

denna termin två kammarmusiktillfällen och två musikresor, vi vill gärna hitta lite nya sätt att 

möta våra musiker, därav denna variant. 

Vidare ser vi över våra olika sätt att informera er, ni är viktiga och vi vill gärna vara så uppdate-

rade som möjligt. Håll utkik framöver på våra förändringar. En nyhet som du sett är vårt Månads-

brev som kommer via mail under de månader som inte Berwaldbladet kommer.  

Nu önskar jag dig en riktigt trevlig fortsättning på våren!!!! 

Hoppas vi ses på årsmötet tisdag 24 mars.      

 

Gunilla Rönnholm 

http://www.berwaldhallen.se/vanforeningen
http://www.rskv.org
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Vänföreningen hälsar föl-

jande nya medlemmar väl-

komna: 

Ewa och Lars Abrahamsson 

Lars och Gunilla Bergquist 

Cecilia och Mikael Bonnevier  

Margareta Carlström 

Joanna Chmielewska 

Leslie Copley  

Gerd och Bertil Dahlberg 

Carin Engström Edling 

Karin och Jörgen Espeling 

Berit och Christer Fors  

Kerstin Fagerberg  

Anna-Karin och Mats Falck 

Lena Forssén och Erik Larsson  

Bror Frid och Maria Andre-Frid 

Monica och Louis Gosztonyi  

Mona Gullmert  

Kerstin och Tommy Haglund 

Birgitta Herrlin  

Sune Högblom  

Margareta Höglund  

Viveca Höög Peterson  

Ann-Christine Jernberg 

Lena Jägerlind  

Ingegerd Kahlman  

Ulrika Kjellström 

Karin Krogstedt  

Eva Larsson-Myrsten och          

P-G Alldahl  

Kerstin Larsson  

Mats Leijon  

Tuula Lindström  

Marianne Loodin 

Margareta och Hans Lundberg  

Agneta Lundblad  

Gunnel Lundblad  

Claes och Line Lundman  

Mars och Louise Maurie  

Bianca Mladenovic  

Fredrik Neppelberg  

Eva Nordenfelt 

Maria Nyman  

Karin Ohlsson  

Hans Parke  

Jan-Erik och Ingrid Romson 

Christina Sartorius 

Daniel Strömberg  

Christina och Lars Svärd  

Gun Tingmalm  

Dag och Eva Wahlfridsson  

Per och Britt Wallander  

Lovisa Vinell Jerdeus och 

Staffan Vinell   

Anne-Marie von Kraemer och   

Torsten Anderlid 

Eva Åström  

Eva och Gunnar Öberg        

I årets första nummer av Berwaldbladet får du 

möta förra årets fyra stipendiater. En artikel om 

hur det går till att få en tjänst i Radiosymfonikerna 

kan du också läsa. Dessutom har vi en liten täv-

ling. Och Ingemar von Heijne, frågar i sin krönika 

vem han egentligen skriver om.  

Nästa nummer av Berwaldbladet kommer inte att 

tryckas. Den läggs istället ut som en så kallad        

e-tidning, elektronisk tidning, på Vänföreningens 

webbsida. Du kommer att få ett meddelande via  

e-post när tidningen är utlagd. 

Dessutom kommer du även i fortsättningen få våra elektroniska månadsbrev de månader Ber-

waldbladet inte kommer ut.  

På det sättet hoppas vi i styrelsen att informationen från vår sida blir snabbare och mer aktuell.  

Pär Trehörning, redaktör 

Redaktören  

har ordet 
Hej kära musikälskare. 
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Påminnelse om årsmötet 

Vänföreningen har årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 klockan 17.30. 

Vi håller till i Studio 5 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20. 

 

Berwaldhallens chef Staffan Becker kommer till mötet och berättar om sina första månader och 

om framtida tankar om verksamheten.  

 

En kontrabaskvartett ur Radiosymfonikerna under ledning av Robert Röjder spelar för oss. 

 

Lättare förtäring och sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

  

 

 

 

 

 

 

Vill du hjälpa till i styrelsen? 

Vänföreningen efterlyser en sekreterare och en person som är bra på digital kommunikation samt 

en revisor.   

Sekreteraren ska föra protokoll under styrelsemöten, se till att förningens arkiv uppdateras samt i 

samarbete med ordföranden sammanställa verksamhetsberättelser och andra skrivelser. 

 

Vår kommunikation med befintliga och blivande medlemmar sker huvudsakligen via Internet.  Vi 

behöver en person som sköter och vidareutvecklar vår webbplats, ökar antalet besökare som till-

hör vår målgrupp och driver arbetet att förbättra vår närvaro i sociala medier.  

 

Vi söker också en revisor. 

 

Är du intresserad?  

Kontakta valberedningens ordförande Gunnar Wikström,  

telefon 073-986 70 82 eller gunwik@telia.com 

Konserthuschef 
Staffan Becker   
Foto: Bild från Ber-
waldhallens webb 
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Stipendiat John Lingesjö - den nyfikne     

trombonisten 

-Det är roligare än någonsin att spela nu, 

och fantastiskt att bli så uppskattad av 

mina arbetskamrater.   

Det säger John Lingesjö, bastrombonist, som 

förra året fick ta emot ett av Vänföreningens 

stipendier på 25 000 kronor. Han småskrockar 

över motiveringen: 

”Efter lång, idog och trogen tjänst i orkes-

terns nedre regioner, har det äntligen blivit 

dags för John att kliva upp i ljuset och 

motta en välförtjänt belöning.” 

-Jo, jag sitter ju där jämte tuban i källaren och 

spelar det instrument som klingar näst lägst i 

brassektionen, så det är ganska välfunnet. 

Att det blev just bastrombon, var en slump 

hävdar John. 

Men då ska man veta att denne man är mycket 

nyfiken. Eftersom båda föräldrarna med tiden 

blev musiklärare - mamman i fiol och piano och 

pappan i brassinstrument - dök det med jämna 

mellanrum upp olika instrument både hemma 

och i kommunala musikskolan. 

-Först kom en trumpet, och den måste jag ju få 

ljud ur, minns John. Sen en fiol och en cello som 

jag fingrade på, liksom flygeln därhemma. 

Och John - född i Lund och uppväxt i Västervik 

och Örebro - har musikaliskt påbrå. Morfar var 

tonsättaren John Fernström och pappas kusin 

hette Waldemar Åhlén (han med ”En vänlig 

grönska”) 

Båda föräldrarna spelade dessutom oboe och 

naturligtvis prövade John det också, men det 

var inte ”hans” instrument.  Men däremot fa-

gotten, det djupaste träblåsinstrumentet, fång-

ade John intresse. Ungefär samtidigt fick han 

runt tio-års åldern pröva på trombon, även om 

armarna inte riktigt räckte till för draget. 

Under tiden i Adolf Fredriks musikskola i Stock-

holm dit familjen flyttat, spelade han både fa-

gott och trombon och fick dessutom prya i 

Filharmonin i Stockholm. 

-Jag fick ju inte spela men sitta och lyssna både 

i fagottstämman och brasset. Det var dödshäf-

tigt att få höra trombonisten Helge Almquist 

och tubaisten Arne Lemon. Legendarer båda 

två! 

Musikerna var helförtjusta och sa till John att 

”då kan ju du räkna pauser under repen så vi 

kan fortsätta att spela schack.” 

Under gymnasietiden blev John så kallad SAMI-

praktikant, att under ett år spela i Filharmonin 

på halvtid. Då släppte han fagotten och kon-

centrerade sig på trombonen. 

-Jo, man fick pussla ihop skolan, spelet och att 

ta körkort samtidigt, förklarar John. 

Under tiden i Musikhögskolan spelade John 

jämsides med studierna som frilans i symfonior-

kestrar, bland annat i Norrköping, i Mats Ols-

sons orkester och storband (det var roligt!) 

-Ibland var det mycket kort varsel, säger John. 

En gång skulle Radiosymfonikerna göra Romeo 

och Julia av Prokofjev med Svetlanov och de 

ringde klockan tre och konserten var 19.30 

samma dag. Jag hade aldrig spelat verket tidi-

gare men det gick bra.  

1986 fick John fast anställning i Radiosymfoni-
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kerna. Han vill understryka att han inte riktigt 

håller med om att orkestern just under den 

senast tiden blivit så bra. 

-Jag tycker att under de 33 år jag spelat, har vi 

varit en bra orkester hela tiden, säger han be-

stämt. Sedan finns det dirigenter som lyfter oss 

speciellt. Det är en intressant aspekt att orkes-

tern och publiken kan tycka helt olika om en 

konsert. Det har hänt att vi har haft en dirigent 

som vi tyckt var en riktig höjdare men publiken 

har varit mindre entusiastisk och vice versa. 

Men John vill gärna framhålla den ryske gigan-

ten Jevgenij Svetlanov, chefsdirigent 1997–

1999. 

-Han sa nästan ingenting, utan visade med sina 

händer vad han ville. Han litade totalt på oss 

och vi på honom. Det är viktigt när man spelar 

att det finns ett ömsesidigt förtroende. Lyssna 

gärna på vår live-inspelning av Sjostakovitjs 

Leningradsymfoni. Den är oöverträffad enligt 

min åsikt. 

Förutom bland andra Sjostakovitj, Hugo Alfvén 

och den italienske barockmästaren Giovanni 

Gabrieli, gillar han modern musik.  

Så stipendiet kommer väl till pass för att köpa 

lite avancerad ljudutrustning för modern musik. 

-Jag och en kompis ”fuskade” under gymnasiet-

iden med lite ljudband och annat experimente-

rande, avslutar John Lingesjö. Det ska bli kul att 

göra det igen. 

Pär Trehörning 

John Lingesjö, stipendiat. Foto: Bild från Berwaldhallens webb 
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-Jag har inte hunnit tänka på vad jag ska 

använda pengarna till. Men det ska vara 

något utvecklande, kanske en salsakurs. 

Det säger Per Sporrong, som förra året fick ett 

av Vänföreningens fyra stipendier.  

”Per är en hängiven musiker med en smit-

tande energi. Med sitt stora engagemang 

har han varit en pusselbit i att placera 

första fiolstämman i världsklass”, som moti-

veringen lyder.   

-Med mitt jobb är det viktigt att hålla igång 

kroppen, konstaterar han. För att orka och för 

att förhindra yrkesskador. Jag gymmar, 

springer och har åkt tio Vasalopp. Senast förra 

året.  

Per har suttit 30 år i Radiosymfonikernas 

förstaviolinstämma. Hur har ”placeringen av 

fiolstämman i världsklass” gått till? 

Ett svar är att ständigt bli en lite bättre instru-

mentalist. Men Per betonar också den sociala 

gemenskapen och gemensam övning i form av 

stämrep.  Att alla har bidragit till att stämman 

har utvecklats och att alla blir glada då gruppen 

utvecklas ytterligare.  

-Ibland känner man hur vi formligen lyfter 

varandra, förklarar Per. Vi gillar varandra och 

trivs tillsammans. Det är faktiskt något som kan 

förbrylla gästande konsertmästare som är vana 

vid en mer tävlingsinriktad miljö. 

Per Sporrong nämner Daniel Hardings stora 

betydelse. Men nämner också en höjdpunkt 

före Harding: 

-Det som jag minns speciellt var då vi gjorde 

Brahms andra och tredje symfonier under led-

ning av Carlo Maria Giulini. Och en personlig 

höjdpunkt var när jag fick spela solo i Mozarts 

Sinfonia Concertante. 

Men det finns även magiska ögonblick före 

tiden med Radiosymfonikerna. Per har fått vara 

med om två och ett halvt fantastiskt år i Kara-

janakademien i Berlin på åttitalet. Akademien, 

som grundats av Herbert von Karajan, syftade 

till att förse orkestern med nya musiker, som 

skulle lära sig att spela ”på vårt sätt”. 

- Där fick jag spela tillsammans med världens 

bästa musiker och dirigenter, minns Per. Vi 

pendlade mellan akademiträning och orkes-

tern.  

”Om du spelar på det här sättet utanför vår 

orkester kommer du inte att bli accepterad” sa 

kollegorna i Berliner filharmoniker. ”Hos oss 

fokuserar vi kraft, rörelse, eget initiativ, per-

sonlig stil och expressivitet”.   

-På den tiden var akademikonceptet ovanligt 

utanför lagsportsvärlden, fortsätter Per. Jag 

tycker att vi borde ha en egen akademi här hos 

oss.  

Och Berlinerkollegornas profetia till trots, gick 

det bra att flytta tillbaka till Sverige. Efter några 

Stipendiat Per Sporrong - som började sin 

karriär hos Herbert von Karajan 
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år som konsertmästare i Norrköping blev Per 

antagen till Sveriges Radios Symfoniorkester. 

Och det var en tillfällighet att fiol blev ditt 

huvudinstrument?  

- Jag började spela piano, berättar Per. Men 

snart även fiol. Jag gillade båda lika mycket. 

Eftersom jag är uppvuxen utanför Karlstad, 

sökte jag till folkhögskolan Ingesund, på pi-

ano och fiol. Nu gick pianoprovet inget vi-

dare, medan fiolprovet gick bättre. Och det 

kanske var tur. Det finns nog fler jobb för 

violinister än för pianister.  

Per Sporrong gillar alla sorters musik, men 

om han måste välja föredrar han nog den 

romantiska perioden. Därtill är Per väldigt 

förtjust i att spela kammarmusik och ef-

tersom barnen nu har flyttat hemifrån hoppas 

han att få mer tid till sådan musik.  

 

Ulf Leopoldson 

Per Sporrong, stipendiat. Foto: Bild från Berwaldhallens webb 
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Många turer för att bli anställd i Radio-

symfonikerna 

Att bli anställd i Radiosymfonikerna inne-

bär en resa, som bara delvis påminner om 

en ”vanlig” anställning. Det som skiljer är 

provspelningen, bakom en skärm. Nervöst 

och stressigt för många. 

Sveriges Radios Symfoniorkester har 102 hel-

tidsmusiker anställda tills vidare, det vill säga 

fast anställda. Pensionsåldern är, som för 

många andra, 68 år.  

Jag hörde en gång en historia - för länge sedan 

är bäst att tillägga - där en person frågade en 

kontrabasist han träffade för första gången vad 

han arbetade med, och då han fick reda på att 

denne spelade i Radiosymfonikerna, undrade 

vad han gjorde på dagarna. 

Ni som läser detta har kanske gått på någon av 

orkesterns repetitioner, och då vet ni vad 

kontrabasister och alla andra gör på dagarna. 

Det vill säga de spelar och har dessförinnan 

övat på sin stämma. Andra arbetsdagen i veck-

an har musikerna dessutom stämrepetitioner. 

Sveriges Radios Symfoniorkester med Radiokören. Repetition med Daniel Harding, Gustav 

Mahlers åttonde symfoni. Här vill man ju spela, men hur får man det? 

Foto: Pär Trehörning 
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Anställningen omfattar 40 timmar i veckan med 

29 timmar för repetitioner och konserter 

(podietid).  

Musikerna ska enligt kollektivavtalet spela på 

sitt bästa instrument. Många i orkestern har 

instrument som de själva äger, andra lånar sitt 

instrument från Berwaldhallen eller från en 

speciell fond.  

-Jag har flera fioler varav en i Berwaldhallen och 

hemmavid står notstället uppe och fiolen ligger 

där, förklarar Bo Söderström.  Det är praktiskt 

att inte behöva packa upp fiolen hela tiden. 

Men hur går det då till för att komma till denna 

fina orkester? 

Under 2019 slutade dels solocellisten Ola Karls-

son, dels basunisten Göran Brink med pension. 

Två tjänster är således vakanta och nya musiker 

ska anställas. 

-Till en början är det som vilken anställning som 

helst, förklarar Bo Söderström, violinist med 44 

år i orkestern. Tjänsten annonseras ut i olika 

tidningar inom musiklivet som bransch- och 

fackförbundspress och liknande, samt på Ber-

waldhallens nät. 

Av annonsen framgår vad det är för slags tjänst. 

När det står ”tutti” (ordet betyder alla) innebär 

det en tjänst som inte är konsertmästare eller 

stämledare. Det står också vilka verk som den 

sökande ska spela under den kommande prov-

spelningen. Om det gäller en tjänst i violinstäm-

morna brukar det vara en sats ur någon av Mo-

zarts fiolkonserter nummer tre till fem, något 

ur en romantisk konsert samt flera orkesterut-

drag. Däremot behöver den sökande inte skicka 

in något ljudprov. 

Utifrån de ansökningar som har skickats in görs 

en första grovgallring.  

-Har man ingen som helst erfarenhet av orkes-

terspel eller inga riktigt bra referenser, då går 

man inte vidare, säger Bo. Därför är det or-

kesterutdrag vi tar fram viktigt så vi får en upp-

fattning om hur den sökande musicerar tillsam-

mans med andra. 

En musiker i Radiosymfonikerna som varit med 

vid många provspelningar är förste violinisten 

Gunnar Eklund. 

Alla som söker kommer inte till 

provspelningen 

Han förklarar att eftersom det är 

lätt att söka kan det vara mellan 

50 och 140 personer från hela 

världen som söker en ledig tjänst. 

Men alla de som klarar den första 

gallringen kommer inte alltid till 

nästa steg - provspelningen. En 

anledning kan vara att den sö-

kande kommer långt ifrån och 

tycker att resekostnaden är för 

hög.  

 Bo Söderström, violin II  Foto: Berwaldhallens webb 
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Till själva provspelningarna kan det komma 35–

60 sökande och totalt går det åt två dagar för att 

alla ska kunna spela 

Juryn, som ska avgöra vilka som går vidare till 

rond två, sitter i Berwaldhallens salong och musi-

kern på podiet. Musikern spelar bakom en 

skärm. Juryn har bara ett nummer och vet inte 

vem som vid tillfället spelar.  

-Tanken är att jurymedlemmarna 

utan några som helst förkunskap-

er om den sökande endast ska 

bedöma hans eller hennes musi-

kaliska färdigheter vid speltill-

fället, förklarar kör- och orkester-

chef Josef Beltzikoff. Detta gör 

rekryteringsprocessen inom or-

kestervärlden mer fördomsfri än i 

andra branscher, vilket jag är 

väldigt stolt över. 

I juryn sitter hela stämman i vil-

ken vakansen finns, samt repre-

sentanter från alla övriga instru-

mentgrupper; stråk, träblås och 

bleckblås. 

Första ronden av provspel-

ningen pågår cirka 10 minuter.  

 

Efter den första ”ronden” går 

ibland 25 sökande vidare till 

rond två och en ny provspel-

ning bakom skärm.   

Efter denna rond två brukar 

det återstå två eller tre som 

får spela ett kammarmusik-

verk tillsammans med musiker 

från orkestern. Då röjs identi-

teten och skärmen tas bort, 

man måste ju kunna se 

varandra när man spelar exem-

pelvis en stråkkvartett.  

Den eller de ibland två som då mer eller mindre 

är tilltänkta till tjänsten, får provveckor ut-

spridda över tid, för att få möjligheten att spela 

med olika dirigenter. 

Till slut finns en person kvar som erbjuds en tills-

vidareanställning med en provperiod på upp till 

ett år. 

Kör- och orkesterchef Josef Beltzikoff                              
Foto: Berwaldhallens webb 

Gunnar Eklund, violin I    Foto: Berwaldhallens webb 
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-Efter ett halvår hålls en 

avstämning med mig och 

stämledaren i den aktuella 

stämman där vi tillsam-

mans med musikern går 

igenom vad som fungerar 

bra och vad som kan för-

bättras, tillägger Josef 

Beltzikoff. Vi stämmer även 

av hur musikern upplever 

arbetet i orkestern och 

skapar en möjlighet för 

musikern att räta ut even-

tuella frågetecken. Det är 

inte självklart att personen 

ifråga verkligen får tjänsten efter detta provår, 

men oftast blir det så. 

Speciell känsla att provspela 

John Lingesjö, bastrombonist (som du kan läsa 

mer om i detta nummer) har erfarenhet av 

provspelningar. 16 stycken har han avverkat, 

varav fem till tjänsten som bastrombonist. En 

av dem gällde den tjänst han nu har i Radio-

symfonikerna och där 27 musiker provspelade, 

som John minns det. 

Han fick som soloverk spela ur Alexander Lebe-

devs ”Concertina för bastrombon” (ursprung-

ligen för tuba) Och utdrag ur symfonier av 

Brahms och Tjajkovskij när det kom till kam-

marmusikprovet. 

John har provat både bakom och utan skärm. 

En speciell upplevelse: 

-Du kommer in där och ska spela inför en jury 

med människor som du inte ser om det finns 

en skärm, eller om du spelar öppet, som sitter 

och stirrar på dig. Du har aldrig sett dem förut 

och du känner dem inte. Och de avgör om du 

ska få det där jobbet du längtar efter att få. De 

har din framtid i sina händer. Det är klart att 

det är stressigt och nervöst. Men det enda du 

kan göra är spela så bra du kan, att du gör ditt 

bästa.  

-Utan skärm har du i alla fall en publik som du 

kan spela för, säger John. Men nervositeten 

finns där oavsett om det finns en skärm eller 

inte. 

Men John tillägger att nervositeten inför både 

publiken och varandra i orkestern finns kvar 

även när man fått tjänsten, trots att jobbet 

oftast är både inspirerande och roligt.  

-Det är ju så med det här lite märkliga yrket att 

alla kan förutsättningarna, inser svårigheterna 

och vill göra en så bra konsert som möjligt, 

förklarar han. 

-Man ska komma ihåg att även om den som 

söker inte får just det jobb man sökt, är det 

inte ovanligt att han eller hon söker anställning 

i andra orkestrar, förklarar John. Näst sista 

gången jag prövade var vi tre som fick prov-

veckor och till slut fick jag jobbet. De andra två 

fick senare jobb i danska radions symfoniorkes-

ter respektive Oslofilharmonin.  

Pär Trehörning 

John Lingesjö, bastrombon Foto: Berwaldhallens webb 
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Repetitionerna är bäst  

De överlägset viktigaste skälen till med-

lemskap i Vänföreningen är att lyssna på 

repetitioner med Radiosymfonikerna 

samt att stödja orkestern. Det framgår av 

svaren på enkäten som styrelsen skickade 

ut under förra hösten. 

Ett stort tack till alla medlemmar, som besva-

rade vår enkät i höstas. Många av er lämnade 

dessutom egna, oftast mycket positiva, kom-

mentarer om vänföreningens verksamhet. Med 

hjälp av era synpunkter vill vi försöka bli ännu 

bättre på det ni uppskattar mest och efterfrå-

gar. 

Inte oväntat består vår medlemskrets huvud-

sakligen av personer över 65 år, varav mer än 

hälften är kvinnor. Mer än hälften av svaren 

kom från personer som varit aktiva medlemmar 

i mer än fem år. Men även helt nya medlemmar 

har lämnat värdefulla synpunkter på vår verk-

samhet. 

Av svaren framgår att de överlägset viktigaste 

skälen till medlemskap är att lyssna på repetit-

ioner med Radiosymfonikerna samt att stödja 

orkestern. På tredje plats kommer möjligheten 

att ta del av de särskilda erbjudandena från 

Berwaldhallen.  

Orkesterrepetitionerna får högsta poäng vad 

gäller uppskattning med medlemserbjudandena 

från Berwaldhallen på andra plats och repetit-

ioner med Radiokören på tredje. Bland Vänför-

eningens egna aktiviteter får kammarmusikkväl-

larna högre uppskattning än Concerto Grotto 

medan intresset för resor till andra konserthus 

är relativt lågt.  

På frågan vilka aktiviteter man gärna skulle vilja 

se men saknar idag hamnar enstaka föreläs-

ningar om en tonsättare eller ett verk på första 

plats och långt före de andra förslagen om 

träffar med musiker, föreläsningsserier om mu-

sik eller resor. 

Cirka 40 procent av dem som svarade uppgav 

att de är abonnenter i Berwaldhallen och ett 

stort antal köper enstaka biljetter i Berwaldhal-

len, oftast två till fem gånger per år. Detta är 

glädjande eftersom det visar att Vänföreningen 

är värdefull för Berwaldhallen, orkestern och 

kören inte bara genom sitt stöd och engage-

mang utan också som en trogen publik. 

Bland de personliga kommentarerna finns 

många positiva omdömen om de korta intro-

duktionerna och pauspraten vid repetitionerna 

men också några suckar över att det blivit så 

besvärligt och strängt vid repetitionerna i Ber-

waldhallen där man inte längre kan gå in och ut 

som man vill. Att genom Vänföreningen få möj-

lighet att gå på repetitioner på dagtid är viktigt 

för många äldre som bor utanför stan och tyck-

er det är besvärligt att gå på kvällstid.  

Styrelsen kommer att analysera de inkomna 

svaren närmare i planeringen av kommande 

aktiviteter.  

 

Agneta Söderman 

På sid 25 följer en intervju med några deltagare på repetitionen den 14 januari 
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Kalendarium våren 2020  
 
Utgåva 2020-02-01 
 

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

Studio 2 i Radiohuset: Oxenstiernsgatan 20.  

Vi rekommenderar att du använder det senaste 
kalendariet du får. Det är ofta ändringar i kalenda-
rierna. Titta gärna på kalendarium.nu då tider kan 
ändras. 

Vi vet inte alltid om alla verk som ska framföras på 
kommande konserter repeteras den dag vi närva-
rar, inte heller i vilken ordning. Det är inte alltid 
säkert att även solister medverkar på den repetit-
ion vi får bevista. Vi ber dig stänga av mobil under 
repetitionerna. Gå gärna sedan på konserten för 
att höra hur det hela blev efter repetitionerna. 

Information om repetitioner i Berwaldhal-
len på gatuplan (första raden) 
Vi uppskattar om du kommer 20–30 minuter före 
repetitionsstart. Inget insläpp efter repetitionens 
början. Vid repetitioner som börjar 11:15 sker in-
släpp 10.55 för att inte störa pågående stämrepe-
titioner.  Gå in via stora entrén, visa ditt medlems-
kort och skriv upp dig på de listor som finns. Styrel-
seledamöter hjälper dig. Det är av brandskyddskäl 
som listorna finns.  Se övriga hålltider nedan. 

Du får inte lämna konserthallen under pågående 
musicerande. Repetitionerna ska ses som ett kon-
sertbesök. Om du vill lämna en repetition kan du 
göra det i samband med pauserna. Då måste du 
skrivas ut på listan du skrevs in på. Om du kommer 
tillbaka när pausen är slut, måste du skrivas in på 
nytt. Vi från styrelsen är på plats och hjälper dig. Vi 
ber dig att själv inte dra i några dörrar. Det hjälper 
vi till med.    

Vi får endast vistas på gatuplanet (första raden). 
Detta gäller såväl toalettbesök som att inta med-
havd lunch. 

Ungefärliga hålltider vid repetitioner mellan 10.00 
och 14:20 
09:35 Insläpp och registrering 
09:50 - 09:55  Introduktion 
10:00-11:15 Repetition 
11.15-11:30 Paus 
11:30-12:40 Repetition 

12:40-13:20 Lunch 
13:20-14:20 Repetition 
 
Ungefärliga hålltider vid repetitioner mellan 11:15-
15:05 
10:55 Insläpp och registrering 
11:05-11:10  Introduktion 
11:15-12:30 Repetition 
12:30-13:10 Lunch 
13:10-14:05 Repetition 
14:05-14:20 Paus 
14:20-15:05 Repetition 

Information om repetitioner i Studio 2  
Studion ligger till höger efter ingången till Radio-
huset på Oxenstiernsgatan 20. Här behövs ingen 
registrering. 

Ungefärliga hålltider vid repetitioner med RK  
Kort introduktion hålls en kvart innan repetitionen 
börjar. 
09:15 Introduktion 
09:30-10:45 Repetition 
10:45-11:00 Paus 
11:00-12:30 Repetition 

Övrig information 
Det kan förekomma andra paus- och lunchtider. 
Detta annonseras på tavla vid garderoben på 
första raden i Berwaldhallen, respektive utanför 
Studio 2.  

Vi håller en introduktion på cirka fem minuter strax 
innan repetitionerna börjar där vi mycket kort 
presenterar de verk som repeteras. I BW genom-
förs den i foajén på första raden, i Studio 2 utanför 
dörren. Vi reserverar oss för att det kan före-
komma förhinder för introduktionen. 

I de korta pauserna (se ovan) försöker vi få diri-
gent, solist eller musiker/sångare att pausprata om 
de verk som repeteras. Detta annonseras samma 
dag vid garderoben på första raden i BW, respek-
tive utanför Studio 2. 

https://www.kalendarium.nu/
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Onsdag 4 mars 11:15-15:05 Berwaldhallen  
Repetition med SRSO. Dirigent: Barbara Hanningan. Solister: Marta Swiderska, mezzo-
sopran, James Way, tenor,  Antonin Herrera Lopez, basbaryton 
Aaron Copland: Music for the theatre 
Franz Joseph Haydn: Symfoni nr 90 
Igor Stravinskij: Pulcinella: Balett i en akt                                              Konsert 6 och 7 mars 
 
Torsdag 19 mars 10:00-14:20 Berwaldhallen    
Repetition med SRSO Dirigent: Klaus Mäkkelä  
Kaija Saariaho: Orion  
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 3 "Eroica"                   Konsert 20 mars i Konserthuset                                                       
                                                                                                          Konsert 21 mars i Berwaldhalllen  
 
Tisdag 24 mars 16.30 - 18.00 (cirka) Studio 5 Radiohuset  
Vänföreningens årsmöte. Berwaldhallens chef Staffan Becker kommer till mötet. Musik 
med fyra kontrabasister under Robert Röjders ledning, lättare förtäring samt årsmötes-
förhandlingar.                                                                                                               Läs mer på sid 5.  
 
Onsdag 25 mars 10:00-14:20 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Daniel Harding Solist: Håkan Björkman, trombon 
Antonín Dvorak: Den gyllene spinnrocken 
Sven-David Sandström: Trombonkonsert, uruppförande 
Richard Strauss: Also sprach Zarathustra                                              Konsert 26 och 27 mars 
 
Tisdag 31 mars 11:10-15:00 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO och RK. Dirigent: Herbert Blomstedt. Solister: Regula Mühlemann, 
sopran;  Hanna Husáhr, sopran; Tilman Lichdi, tenor; Johann Kristinsson, baryton 
Arthur Honegger: Symfoni nr 3, "Liturgique" 
Wolfgang Amadeus Mozart: Mässa nr 18 c-moll KV 427                           Konsert 2 och 3 april 

Lördag 4 april 11:00-19:30 (cirka)  
Medlemsresa till Uppsala domkyrka med Radiosymfonikerna och Radiokören. 
Dirigent: Herbert Blomstedt. Solister: Regula Mühlemann, sopran, Hanna Husáhr, so-
pran, Tilman Lichdi, tenor, Jóhann Kristinsson, baryton. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Mässa nr 18 c-moll KV 427 
Läs mer på sid 27 men observera att anmälningstiden har gått ut till denna resa. Ring 
Larssons resor på 08-34 82 00 och fråga om det finns platser kvar. 
 
Torsdag 16 april 15:30-18:30 Studio 2 
Repetition med RK. Dirigent: Marc Korovitch 
Arvo Pärt: And I heard a voice 
Arvo Pärt: Nunc dimittis 
Arvo Pärt: Da pacem Domine 
Arvo Pärt: Dopo la vittoria 
Arvo Pärt: Magnificat 
Alfred Schnittke: Konsert för kör             Verken ingår i Radiokörens turné till Hamburg. 

https://www.radiokoren.se/konsert/musiken-berattar-hannigan-och-stravinsky/
https://www.radiokoren.se/konsert/beethoven-250-eroican/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/sandstroms-trombonkonsert/
https://www.radiokoren.se/konsert/blomstedt-i-mozarts-c-mollmassa/
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Tisdag 21 april 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Ariane Matiakh 
Benjamin Staern: uruppförande Pippivariationer 
Maurice Ravel: Shéhérazade: ouverture de féerie 
Nikolai Rimskij-Korsakov: Scheherazade                                              Konsert 22 och 23 april 
 
Måndag 27 april 17.30- 19.00 (cirka) Studio 2   
Medlemsträff med Niklas Lindblad. Program meddelas senare via e-post och på Vänför-
eningens webbplats.  
 
Måndag 25 maj 17.30-19.00 (cirka) Studio 2    
Medlemsträff - Beethovenkväll med Birgitta Huldt, musikkritiker och föredragshållare. 
Program meddelas senare via e-post och på Vänföreningens webbplats. 
 
Tisdag 26 maj 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Jukka-Pekka Saraste Solist: Nikolai Lugansky, piano 
Frédéric Chopin: Pianokonsert nr 1 e-moll 
Henri Dutilleux: Symfoni nr 2 
Maurice Ravel: La valse                                                                                   Konsert 28 och 29 maj   
 
Onsdag 27 maj 15:30-18:30 Studio 2   
Repetition med RK. Dirigent: Marc Korovitch 
Ludwig van Beethoven: Missa solemnis  
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9                                       Konsert 3 juni Missa Solemnis  
                                                                              Konsert 5 och 6 juni Beethovens symfoni nr 9 

                                                                                                
Tisdag 2 juni 11:10-15:00 Berwaldhallen  
Repetition med SRSO. Dirigent: Daniel Harding. Solister: Mari Eriksmoen, sopran,                                   
Tara Erraught, mezzosopran (Missa Solemnis), Ann Hallenberg, alt (Symfoni nr 9),                                               
Andrew Staples, tenor, Eric Owens, basbaryton 
Ludwig van Beethoven: Missa Solemnis  
Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 9                              Konsert 3 juni Missa Solemnis  
                                                                          Konsert 5 och 6 juni Beethovens symfoni nr 9 

Foto: Per Lindvall 

https://www.radiokoren.se/konsert/musiken-berattar-fran-scheherazade-till-pippi/
https://www.radiokoren.se/konsert/vive-la-france/
https://www.radiokoren.se/konsert/beethoven-250-missa-solemnis/
https://www.radiokoren.se/konsert/beethoven-250-symfoni-nr-9/
https://www.radiokoren.se/konsert/beethoven-250-missa-solemnis/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/beethoven-250-symfoni-nr-9/
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Stipendiat Kristina Lignell - tänk att få        

applåder på jobbet! 

-Att få applåder à la flamenco i Sevilla, det 

är ett fint minne! 

Det säger altviolinisten Kristina Lignell, en av 

2019 års stipendiater, och fortsätter: 

-Vi var på turné i Europa med Myung-Whun 

Chung som dirigent och spelade Rachmaninovs 

Symfoniska danser, en svit ur West Side Story 

och Stravinskys Eldfågeln.  I Sevilla började ap-

plåderna efter avslutad konsert som vanligt, om 

än ovanligt entusiastiskt. Sedan övergick publi-

ken, utan att man fattade riktigt hur, till att ap-

plådera à la flamenco. En explosion av rytmiska 

handklappningar och fotstamp på ett fantastiskt 

medryckande sätt. Vilken publik! Gåshud! Hän-

der inte ofta, fick vi höra. En ära!  

Äras den som äras bör. Så här lyder motivering-

en till stipendiet: 

 

”Kristina är en mycket uppskattad kollega 

och en rolig samtalspartner med sin 

breda allmänbildning i vitt skilda ämnen. 

Kristina har under långliga tider med 

energi och klokskap bidragit till viola-

stämmans lysande utveckling.” 

Kristina Lignell, stipendiat  Foto: Bild från Berwaldhallens webb 
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Kristina började i Radiosymfonikerna 1990. Då 

var Esa-Pekka Salonen chefsdirigent.  

-Jag var överlycklig och skitskraj, berättar Kris-

tina, och nu, efter snart 30 år, har jag det bästa 

liv man kan ha. Ett jobb som ger tillfredsstäl-

lelse men också många utmaningar. Och tänk 

att få applåder när man jobbar!   

Kristina berättar så entusiastiskt om Norrbotten 

under vårt samtal, att jag ett tag tror att det är 

därifrån hon kommer. Men hon är född i Enkö-

ping och växte upp i Roslagen, med flest år i 

Riala. Norrbotten, eller snarare Haparandatrak-

ten, har haft stor betydelse för henne på grund 

av att mor-och farföräldrarna bodde däruppe 

och hos dem upplevde hon och bröderna långa 

underbara somrar. 

Kristina gick i skola i Norrtälje där hon också fick 

undervisning i kommunala musikskolan med 

kunniga och inspirerande lärare och instrument 

som man fick prova så många man ville. Hemma 

sjöng alla och mycket. Pappa var skolkantor. 

Både han och mamma var med i det som då 

hette Musikaliska Sällskapet och sedermera 

Filharmoniska Kören.  

Kristina följde med in till storstan ett antal 

gånger per termin för att få extra fiolundervis-

ning på Borgarskolan medan föräldrarna övade. 

Detta var i 11–14 års åldern. 

Sedan blev det gymnasiet i Adolf Fredriks (AF) 

skola och där fick hon den fantastiska fiolpeda-

gogen Ulla Magnusson som lärare.  

-Ulla gav mig en gedigen grund och stöttade i 

alla lägen, säger Kristina. Fast hon bråkade en 

del när eleven inte övade tillräckligt. Vilket hon 

hade rätt i!   

Efter studenten var hon sugen på nya världar 

och började plugga spanska på universitetet. 

Knappt något fiolspelande alls under 1,5 år.  

Men så händer något: ett tjejband lockar. De 

behöver någon att spela elbas och gitarr. Kris-

tina nappar. En av kompisarna planerar att söka 

in på Musikhögskolan. Hon inspireras att göra 

detsamma.  

-Ulla från AF hjälpte mig med några lektioner, 

förklarar Kristina. Och så kom jag in!  

Där fick hon Wille Sundling, nu pensionerad 

Filharmoniker, som fiollärare. De klickade bra 

med varandra. När Kristina efter fyra år på fiol-

pedagoglinjen sökte till Musikerlinjen på viola, 

då var det Wille som coachade.  

-Jag gick ett par år på violalinjen säger Kristina.  

Sen chansade jag och sökte ett halvårsvikariat i 

Filharmonin och fick det. Sedan har jag spelat i 

Göteborg och Gävle och varit stämledare i Åbo 

ett par år innan jag kom till Radiosymfonikerna. 

-Och vad ska du göra med pengarna, undrar jag 

nyfiket. 

-Inte bestämt än, säger hon, men det lutar åt att 

döttrarna och jag reser tillsammans på kryss-

ning till Tallinn eller Riga. Plus att jag kanske 

unnar oss extrafina biljetter på Operan någon 

gång i vår. Det var längesen vi var där. 

-Kan du tänka dig ett liv utan kamraterna och 

orkesterspel i framtiden?  

-Javisst, om det innehåller liv på landet, att 

gräva i jorden, odla och ta hand om grödorna, 

avslutar Kristina Lignell. 

Kerstin Franzén 
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-Att sjunga i Radiokören är inte bara en 

anställning på halvtid. Det är en identitet. 

Jag är mycket stolt över att kunna säga 

”jag är korist i Radiokören” när folk und-

rar över vad jag gör på dagarna.  

Förklarar Mathias Brorson, förste bas i Radio-

kören och en av förra årets stipendiater. 

Han tycker att det är fantastiskt och speciellt 

att det är hans sjungande kolleger som röstat 

fram just honom. 

-Roligt och oväntat, och jag gillar motiveringen, 

förklarar han: 

”Mathias bäddar in hela Radiokören med 

sin varma röst och personlighet. Inte 

undra på att hans hjärta brinner för ro-

manssång. Mathias brinner också för alle-

handa kulinariska excesser, vilket Radio-

kören har haft stor glädje av under åren. 

Tack Mathias.” 

Den varma rösten har han utvecklat från sju års 

ålder. 

-Jag har alltid sjungit, säger han. Det gick inte 

att stoppa mig. Och det har varit kyrkokörer 

hela tiden. Det är för mig det bästa rummet att 

sjunga i, båda akustiskt och mentalt.  

Stipendiat Mathias Brorson - en stolt korist i 

Radiokören 

Mathias Brorson, stipendiat  Foto: Bild från Berwaldhallens webb 
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 Vid sidan av Radiokören - som är en halvtids-

tjänst - sjunger Mathias som frilans både ro-

manser och som solist i olika kyrkoverk. Men 

framför allt på begravningar. 

-Jag tror min röst med varm baryton passar just 

vid begravningar, förklarar han. Det brukar bli 

en eller två sånger med helt olika repertoar, 

bland annat ”My Way”. Kanske inte mitt eget 

val, men om de vill ha den sången, då sjunger 

jag. 

Mathias är uppväxt i Arboga och i Västerås där 

han under gymnasietiden sjöng i Mariakören 

under Bo Samuelsson tillsammans med bland 

andra Malena Ernman och Anne Hallenberg. 

Sedan fick han ett tips som öppnade många 

dörrar.  

-Jag sökte till Vadstena folkhögskola som har 

en tvåårig sångutbildning, och kom in, säger 

Mathias. Otroligt bra utbildning och utan den 

hade jag aldrig kommit in på Musikhögskolan 

senare.  

I år fyller Mathias 50 år. Det har viss betydelse 

när det gäller kvalitén på utbildningen. 

-Det verkar vara så att när höga musikutbild-

ningar får nya fina lokaler, vilket antagligen är 

nödvändigt, då räcker inte pengarna till utbild-

ningen i sig. Jag har hört flera som nu för tiden 

inte är nöjda med pedagogiken, varken på Ackis 

(Musikaliska Akademin) eller Operahögskolan.  

Men jag hade tur och hade mycket bra lärare, 

bland andra Inga-Lill Sundin. 

Före Radiokören vikarierade Mathias i Eric Eric-

sons Kammarkör i tre år.  

-Du förstår nog hur enastående det var att få 

sjunga med Eric. En man med 60 års erfarenhet. 

Och som många sångare har intygat, var hans 

händer närmast magiska.  

Efter antagning och ett provår fick Mathias fast 

anställning i Radiokören 2003. 

-Det är lätt att sjunga i en så bra kör, förklarar 

han. Det skapar trygghet att veta att alla kan 

verken och att vi litar på varandra. Då kan jag 

koncentrera mig på min stämma och lyssna in 

mig på de andra.  

Han jämför med sin äldste son som spelar bas 

och går på en rockmusikerutbildning. Där finns 

inga noter utan de lyssnar på redan inspelade 

låtar och skapar sedan en egen slinga som pas-

sar.  

-Jag är helt styrd av notbilden. Tonhöjd, nyans, 

rytm är fastställd från början och till det kom-

mer en dirigent som tolkar den här notbilden. 

-Ser du den låsningen som en nackdel? 

-Tvärtom. Då kan jag koncentrera mig på att 

finna min klang och lyssna på mina kolleger.  

Frank Martins ”Mässa” och Sergej Rachma-

ninovs ”Virgin” är två verk som Mathias gärna 

gör. 

-Framför allt är Virgin en stor utmaning, säger 

han. Det är stort, omfångsrikt och så varierat. 

-Och stipendiet, hur ska du använda det? 

-Ta sånglektioner med olika pedagoger, funde-

rar Mathias Brorson och stryker sig över det 

vita skägget. 

-Ja visst ja, jag höll på att glömma, tillägger han 

snabbt innan vi skiljs. Jag gillar ju att laga mat 

och så driver jag ett minibryggeri tillsammans 

med en kompis. Måndagar är sångfria, då bryg-

ger jag öl. Tio olika sorter, 40 000 liter om året. 

Nacka bryggeri. Jättekul!! 

Pär Trehörning 
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…från Orchestre de Paris till Air France…  

har vår chefdirigent Daniel Harding sökt sig. 

Han har ju certifikat för att flyga kommersiellt 

med stora flygplan. Så nästa säsong 2020/21 tar 

han det lite lugnt från viftandet med pinnen för 

att i stället vifta med klaffarna. Men han kom-

mer i alla fall att leda orkestern under samman-

lagt tre veckor under säsongen.  

Eller som Radiokören skulle kunna sjunga ”Gå 

upp och pröva dina vingar”. 

”Allt vi gör går ut i universum”, har Daniel sagt. 

Och nu ska han ut i detta universum bakom 

spakarna som det heter.  

– Man måste förstå risk, säger Daniel Harding i 

en intervju i Aftonbladet. Men medan piloten 

undviker risken till varje pris, vet dirigenten att 

de vackraste blommorna växer precis på stu-

pets rand.  

Det som förenar är väl att i båda fallen har de 

båda alltid sista ordet.  

…för övrigt… 

Foto: Adrian Pingston                                 Foto: Arne Hyckenberg 
En sådan här maskin får …                                                  …den här mannen köra. 

Dags för en minitävling! 

För några nummer sedan frågade jag vad en 

heckelfon är för något. Det kunde ni. Nu till tre 

frågor som ni säkert också kan svara på: 

1/ Vad är en cimbass0?  

2/ Vilken tonsättare brukar använda en cim-

bass0? 

3/ Dirigenten säger: ”från takt 45 vill jag ha ett 

ritardando”. Vad menar han/hon med det? 

Skicka dina svar till ptrehorning@gmail.com 

eller till Pär Trehörning, Rålambsvägen 52, 112 

56 Stockholm senast 15 mars. 

Först öppnade rätta svar får sitt namn nämnt i 

nästa månadsbrev. 

Lycka till!! 

Pär Trehörning 

mailto:ptrehorning@gmail.com
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Vem var han - undrar vår krönikör  

Liten citatmosaik där den sökte musikern 

kallas A 

”Mitt födelseår lär vara 1801 och min födel-

sedag den 1 februari. Min ankomst till 

verlden gjorde ingen menniskas glädje. 

Ingenting bestämt derom har blivit mig 

meddelat, men af, från min tidigaste barn-

dom uppfångade och ännu ej förgätna 

yttranden har jag kunnat förstå att så varit 

fallet, och i dystra stunder, hvilka i mitt lif ej 

varit få, har jag ej försummat att leta mig 

fram till denna källa såsom deras ursprung. 

Jag skall hafva varit blott ett halft år gam-

mal då barmhärtigheten och medlidandet 

förde en fattig men ädel man till min mors 

boning, hvarifrån han återvände med en 

börda på sin arm . . . Denna börda var ett 

barn och detta barn var - jag . . . 

Du min älskade fosterfar! Ingen vän, ingen 

filosof, ingen skald, ingen konstnär har 

undanträngt din bild . . . 

Hämtat ur den levnadsbeskrivning som A bör-

jade skissa på vid drygt 70 års ålder. Hans mor 

var 17 år när hon födde honom. Fadern för oss 

obekant. (Umgänge 1823): 

”Vet du att sist jag var i staden var jag oppe 

hos fru Asklöf, där var även mamsell 

Herzman. Hon satt vid ett bord, som var 

alldeles betäckt med poetiska kalendrar 

och några andra skaldestycken. Jag satte 

mig ner där och vi läste åtskilligt tillsam-

mans; sedan begav vi oss ut till instrumen-

tet, där vi spelade några småstycken av 

mina kompositioner; jag började fantisera 

och inblandade några reminiscenser av min 

trio. Fru Asklöf satt mitt emot mig och när 

jag slog upp ögonen såg jag att hon grät, 

jag vände mig om till mamsell Herzman och 

hon grät, yttervärre. Jag fortfor utan att 

synnerligen låtsa märka det men sluteligen 

måste även jag giva vika för tårarnas mag-

netiska kraft. . .       

Ingenting glänste så för min inbillning så 

mycket som ett konstnärsnamn och dess 

ryktbarhet… Jag använde nu all tid som jag 

kunde till att öfva mig att spela, men jag 

var 19 år utan teknisk underbyggnad. Jag 

valde de svåraste saker och kunde i min 

enslighet någon gång öfvervinna dem, men 

säkerhet, lugn, fick jag aldrig . . . Beethoven 

var min hjelte och mitt utförande av hans 

compositioner mina hjeltedater. Deras 

tillfälliga likheter med Don Quixotes har 

först på sednare åren blifvit mig klar, ty 

mina vänner i Norrköping voro lyckligtvis ej 

vuxna denna jemförelse.” 

A:s fosterfar blir änkling och finner en ny hustru - 

helt annorlunda: en kulturkvinna. Hon har kon-

takter. A slussas in i de tongivande litteratur och 

musikkretsarna i Stockholm och Uppsala. Något 
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nytt! Lång, smärt, med yfvigt ljusbrunt hår, såg 

han särdeles intressant och originell ut. Utan 

att vara vacker föreföll detta anlete, denna 

gestalt så uttrycksfullt och genialiskt behaglig, 

den svarta fracken klädde honom så väl, håret, 

på sned kammat, var ej likt någon annans. 

A får ett resestipendium. Nere på kontinenten 

finner han en märklig pianopedagog: 

”Han har nemligen uppfunnit en Methode 

hvarmed han kan undervisa 12 till 24 barn 

på en gång i Musik, theoretiskt och prak-

tiskt. Resultaterne af denna Methode äro 

förvånande…” 

A tar med sig systemet hem. Stor framgång i 

Stockholm. Han får flera elever inom kungafa-

miljen: musicerande bernadotter. 

Han komponerar efterhand 200 sånger - ofta 

till egna texter. De gör succé i det hemma-

musicerande Sverige.  A skriver till Runeberg: 

”Då jag härmed tager mig friheten att 

översända de tvenne första, nyss ut-

komna häftena av ´Fänrik Ståls Sägner´ 

är jag ej utan fruktan att skalden kanske 

misstycker komponistens välmening. 

Denna fruktan grundar sig på den före-

ställningen att dessa poesier ursprungli-

gen äro ämnade att reciteras, icke 

sjungas . . . Att jag kom att sätta musik 

till dem var mer en tillfällighet än en 

föresats, men sedan det var gjort före-

föll det mig som skulle dessa romanser, 

om de även kunde sjungas, visserligen 

suga sig fast vid Nationens hjärta . . .” 

Jenny Lind minns: Efter otaliga strider och 

bittra, bittra tårar kom jag lös från ett olyckligt 

hem och fann tvenne vänner för hela mitt liv: 

familjen A. Hon är en ängel, han ett geni! Ett 

snille! En Dämon, en Gud allt vad Ni vill. Han 

fattade för mig en den häftigaste passion, jag 

blev hans allt, hans enda sällhet. Hans hustru 

visste allt, satte sig en dag ned för att skriva 

skiljebrev - hon ville stiga tillbaka för mig. O! 

min Gud, vilket ögonblick! Jag tvekade ej, jag 

tänkte på deras tre barn - anbefallde dem alla i 

Guds beskydd och drog mig tillbaka . . . 

A: Min vänskap, min beundran för Almqvists 

snille växer med hvarenda dag, och jag kan ej 

neka till att också den tanken att jag på honom 

har ett godt inflytande bidrager till att allt mer 

och mer göra hans intressen till mina . . . Alm-

qvist har ingen annan än mig till hvilken han 

kan vända sig i dessa affärer, och den kärlek 

hvarmed jag omfattar hans Compositioner 

håller honom skadelös för all kritik, all köld han 

eljest i hela verlden får emottaga - Ack! Herre 

Gud! Hvad menniskor äro besatta!  Och dumma 

och elaka, eller rättan olyckliga. . . 

Nå:  vem var han? Det går an att googla ”över 

skogen, över sjön” 

PS. Har någon av A:s symfonier spelats i Ber-

waldhallen? 

”Jag har alltid grufvat mig för Instru-

mentation, men Ack! Kom och hör huru 

Wår Herre hjelpt mig att instrumentera. 

Det låter vackert, och jag blev flat över 

att hava kunnat göra ett sådant stycke . 

. . ” 

Ingemar von Heijne 

Ingemar är mångårig medarbetare i Berwaldbladet och på Sveriges Radio. Han är  också medlem i 

Musikaliska Akademien.  
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Många av Vänföreningens medlemmar 

gillar alltså att gå på repetitioner med 

Radiosymfonikerna och Radiokören enligt 

medlemsenkäten. 

Berwaldbladets utsände reporter träffade 

fyra av medlemmarna som gav sin syn på 

glädjen av att lyssna på repetitioner  

-Verket föds under repetitionen, förklarar 

Christianne Eberstein Lagerkvist. Det växer fram 

under arbetet, och det är så intressant av få vara 

med om det. 

Arne Lindberg upplever en annan dimension: 

-Det finns en enkelhet hos musikerna och hos 

oss, säger han. De har fritidskläder på sig och vi 

är inte heller uppklädda. Musiken står i centrum 

och då kan jag koncentrera mig på uttrycket. 

Deta Liljenfeldt tillägger att hon är imponerad av 

hur professionella musikerna är: 

-De är så fokuserade och när Tobias Ringborg 

(dagens repetition, reda anm.), slår av och säger 

”två takter före AA”, då hittar de stället direkt. 

Och det är roligt att höra när bara någon 

stämma får spela. Då förstår man hur verket är 

uppbyggt. 

Fredrik Neppelberg är med på en repetition för 

första gången: 

-Det känns som att de spelar just bara för oss, 

att vi får vara med när de bygger upp verket och 

jag håller med Christianne att det är fantastiskt 

att både se och höra det. 

 

Pär Trehörning 

Arne Lindberg, Deta Liljenfeldt, Christianne Eberstein Lagerkvist och Fredrik Neppelberg 

under en paus vid en repetition i Berwaldhallen den 14 januari.                                                        

Foto: Pär Trehörning 

Repetitionerna är bäst  
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Julnötterna är knäckta  
 

Först ett beklagande: Som ni nog sett i senaste månadsbladet blev det verk som från början 

kanske var det svåraste ännu svårare än jag tänkt mig. Min förvrängning av Nielsens namn på sin 

4:e symfoni, TED  UTOIGALLSÄCK,  blev i Berwaldbladet sammandraget till ett ord. Flera vänner 

som klarat allt utom just detta verk har kontaktat mig och dem kunde jag hjälpa men jag misstän-

ker att fler stupade på just det. En liten tröst var de få som efter månadsbladet skickat in lösning-

ar. 

 

Här nedan har ni i alla fall alla tonsättare och verk rättstavade i samma ordning som i förra num-

ret och i bokstavsordning. 

 
1   Brahms 1   Altrapsodi 
 
2   Mendelssohn 5   Barfotasånger 
 
3   Monteverdi 4   Det outsläckliga 
 
4   Nielsen 10 Eldfågeln 
 
5   Pettersson 2   Hebriderna 
 
6   Puccini 7   Liederkreis 
 
7   Schumann 3   Orfeo 
 
8   Stenhammar 9   Rosenkavaljeren 
 
9   Strauss 8   Serenad 
 
10 Stravinskij 6   Turandot 
 
De som bör sända en tacksamhetens tanke till min dotter Susanna, Fru Fortuna, är denna gång: 

 

Ingela Rosenlöv och Björn Jerkert, som får två ”biljetter” och Elisabeth Clason, som får en bljett 

till någon av Vänföreningens medlemskonserter. 

 

Tack för visat intresse och alla vänliga hälsningar!  Ni som inte vann den här gången får ta nya tag 

i vår. Kanske ni har mer tur då. 

 

Erik Juhlin 
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Har vi din e-postadress??   

Om du  har e-postadress och inte får våra mejl, 

sänd ett meddelande till rskv@telia.com och ange namn och e-postadress. 

Medlemsresa 4 april 2020 till Uppsala! 

Vänföreningen ordnar en bussresa till Uppsala lördagen den 4 april över dagen för att ge våra med-

lemmar möjlighet att uppleva Mozarts andlöst vackra c- mollmässa i en kyrklig omgivning. Dessu-

tom får vi besöka konstnären Bror Hjorths Museum, inrymt i hans tidigare bostad och ateljé.  

Hedersdirigent Herbert Blomstedt dirigerar Sveriges Radios Symfoniorkester och Radiokören med 

Regula Mühlemann sopran, Hanna Husáhr sopran, Tilman Lichdi tenor och Jóhann Kristinsson bary-

ton.  

Avresa med Larssons Bussresor från Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, kl. 11 med beräknad åter-

komst till Stockholm omkring 19.30. Från Vänföreningen medföljer Pär Trehörning som musikalisk 

ciceron. 

Anmälningstiden har gått ut till denna resa. Ring Larssons resor på 08-34 82 00 och fråga om det 

finns platser kvar.  

Värva gärna en medlem! 

Ju fler vi blir i Vänföreningen, desto mer kan vi stödja musikerna i Radiosymfonikerna och korister-

na i Radiokören. Det är ju för deras skull vi finns! 

Vänföreningens styrelse har som mål att vi ska vara 1 000 medlemmar vid årsskiftet. Idag är vi cirka 

920 medlemmar. 

Vill du hjälpa styrelsen att nå vårt mål? 

Värva en medlem så får du gå gratis på en av våra medlemskonserter.  Den 27 april med Niklas 

Lindblad eller den 25 maj med Birgitta Huldt som pratar om Beethoven.  

När du värvat en ny medlem, mejla till rskv@telia.com och berätta vem du är och vem du värvat. 

Lycka till! 

mailto:rskv@telia.com
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Postadress: Radiohuset 7C   105 10 Stockholm 

Hemsida: www.rskv.org   e-post: rskv@telia.com 

Avs: 

Radiosymfonikernas 

och Radiokörens 

Vänförening 

Radiohuset 7C 

105 10 Stockholm 

 


