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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 respektive 

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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Vänföreningen hälsar följande 
nya medlemmar välkomna: 
Britt Bergman 
Monica och Eric Borgström 
Ulla Gålnander 

Lena Hamborg 
Marianne och Mats Högberg 
Signe Högström 
Anita Kratz 
Ragni Lantz 

Laila Larsson 
Birgitta Nygårds 
Lena Liljeblad Åsell 

O du underbara Sommar Ordföranden  

har ordet 

O, du underbara sommar som ger oss så mycket glädje av värme, ljus, 

underbar natur och många härliga möten med människor. Vi far runt och 

gästar varandra under denna fina tid. Ibland skäms man lite över våldgäst-

ningen och tänker på Martin Ljung och Ester, vi är här nu! Men oavsett om 

vi har smör med oss eller inte så hoppas jag att du har blivit väl mottagen 

och omvänt välkomnat tillfälliga gäster, det brukar bli några glada dagar. 

Livet är enklare på sommaren! 
 

När du läser detta är det redan september och svampplockningen är i full 

gång. Visst är det en fantastisk upplevelse att plocka, steka och sedan njuta!  En favorit som alltid kom-

mer tillbaka efter sommaren är möjligheten att lyssna på musik. Så härligt att återigen få styra stegen 

mot Berwaldhallen för att lyssna på vår fantastiska kör och orkester. Konsertupplevelsen är ofta lika 

fantastisk som den underbara svampsmörgåsen. Många sätt att njuta i livet, bara att ta vara på dem. 
 

Vi i Vänföreningen har en fin höst framför oss. På vår agenda står det traditionella som eftersits och 

givetvis en hel del repetitioner att ta del av.  Till det ovanliga hör en körkväll med sing-along, det vill 

säga allsång! 
 

Berwaldhallen fyller i år 40 år och det kommer att uppmärksammas på många sätt. Vi i Vänföreningen 

kommer ha ett föredrag om Frans Berwald. Per Henning Olsson, en mycket duktig Berwaldkännare, 

kommer att ge oss en fin inblick i Frans Berwalds liv och kompositioner. Vid Concerto Grotto i novem-

ber spelas två septetter av Berwald och Beethoven. Givetvis framförs musiken av några musiker ur vår 

egen eminenta orkester. Vårt fullständiga program ser du i kalendariet både i tidningen och på vår 

hemsida. 
 

Tänk dig att Berwaldhallen fyller 40 år. Jag är inne på mitt 17:e år i styrelsen! Så mycket som har hänt 

under denna tid och då är det knappt hälften av den totala tiden som Berwaldhallen funnits. Ja, jag var 

abonnent innan dess men tiden i styrelsen har givit mig en mycket större inblick i vad som händer 

bakom kulisserna. Mängden abonnemang, många fler konserter, fantastiska dirigenter som på ett 

drivande och energiskt sätt utvecklat såväl kör som orkester, utökad information i samband med kon-

serter med mera.   
 

Upplevelsen av vacker musik i fint konserthus är densamma men med alla förändringar och förbätt-

ringar runt om så har det blivit än bättre.  

Vänföreningen är i år 32 år. Tur att det fanns driftiga personer som redan då förstod vikten av vår före-

ning. 
 

Jag önskar dig en riktigt skön och varm höst. Hoppas du fyller den med sådant som du själv uppskattar 

och njuter av. Ta vara på tiden, den kommer inte tillbaka  

Gunilla Rönnholm 
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Nu har vi en webb igen. Det är samma adress som förut www.rskv.org . 

Du hamnar då på Berwaldhallens sida. Det är helt i sin ordning, vi sam-

arbetar med Berwaldhallen som tjänstvilligt ger oss möjlighet att få 

plats på deras webb.  

Här kommer vi att successivt lägga ut kalendariet, Berwaldbladet, små 

notiser och annat om det som händer i föreningen. 

Vänföreningens Facebookgrupp är föreningens främsta nyhetskanal. Vi tror att det är det bästa 

sättet att få ut vad som händer i föreningen eftersom många av medlemmarna i Vänföreningen 

har Facebook. Radiosymfonikerna, Radiokören och Berwaldhallen kommunicerar via Facebook. 

Så vi kommer att lägga ut kommande repetitioner, Vänträffar och andra evenemang på Facebook. 

Finessen är också att du kan ange att du vill få ett e-postmeddelande så fort vi lagt ut något. Det 

är ju praktiskt.   

I detta nummer finns ett par intervjuer, den första av två artiklar om Berwaldhallen som ju fyller 

40 år, en fin text om Händel och så höstens kalendarium. Observera att det är många ändringar i 

detta kalendarium jämfört med det förra.  

Höstens kalendarium har också en nyhet! Efter varje repetition finns angivet det datum för kon-

serten som repetitionen gäller. På webben kan du dessutom klicka på ordet Konsert. Då kommer 

du till en sida som berättar om konserten och längst ner på samma webbsida kan du köpa biljet-

ter! För klart du vill gå på konserten. Också!  

God läsning och som sagt webben heter www.rskv.org 

Pär Trehörning 

redaktör 

Redaktören  

har ordet 
Hej på er alla. 

Sjung ut med Vintage-kören 
Damkören med före detta sångare från Radiokören håller konsert för och med Vänföreningens 
medlemmar måndag 30 september i Studio 2 klockan 17.30  

Det blir ett spännande program där du får vara med och sjunga!   Särskild inbjudan kommer! 

Stipendieutdelning 2019  
I år delas Vänföreningens fyra stipendier ut redan lördag 28 september vid konserten klockan 
15.00 i Berwaldhallen. 
 
Som du vet delar vi varje år ut stipendier till våra musiker och korister. Det är tre musiker och en 
korist som kommer att få 25 000 kronor var.  Det är Radiosymfonikernas och Radiokörens tidigare 
stipendiater som utser årets stipendiater. Det är ett fint erkännande av en kollega.  
 
Vänföreningens främsta uppgift är att stödja våra musiker och korister. Det bidrar du till som 
medlem. Köp nu biljett till konserten (det blir musik av Haydn) och se vilka som får 2019 års stipen-
dier. 

http://www.rskv.
http://www.rskv.
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Inför säsongen 2019–2020 frågade vi några 
musiker ur Radiosymfonikerna vilka verk de 
såg fram emot att få spela.  

Ulrika Jansson, violinist och andre konsertmästare: 

 Tjajkovskijs ”Törnrosa” med 

David Zinman, som med sin 

stora erfarenhet är en nestor 

bland världens dirigenter. 

(Konsert 24 och 25 oktober) 

Bachs ”Matteuspassion” 

med Allan Gilbert som, trots 

sina många år i Stockholm 

som chefsdirigent i Konsert-

huset, aldrig tidigare har 

dirigerat Ra-

diosymfonikerna. (Konsert 

under Östersjöfestivalen 31 

augusti) 

 

Brahms ”Ein deutsches Requiem” vid festivalen i Pisa i september med Daniel Harding. (Konsert 7 

september). Det är något särskilt! 

 

Håkan Björkman, trombon, stämledare: 

Chamber Unplugged då en 

trombontrio spelar tidig och 

sentida musik (konsert 9 sep-

tember Studio 2) 

Mahlers 3:e symfoni med Da-

niel Harding och med stort 

trombonsolo (konsert 5 och 6 

december) 

 

Mozart c-mollmässa med Her-

bert Blomstedt (konsert 2 och 

3 april 2020) 

 



 

6 

 
 
 

Tomas Nilsson, puka, stämledare: 

 
Verken under Haydnfestivalen 

med Tomo Keller och Malin Bro-

man, dvs bland annat symfonier-

na nr 1, 92 och 104, Sinfonia con-

certante, mässan i G-dur och 

delar ur ”Skapelsen” (konsert 26 

och 28 september) 

Schumanns 3:e symfoni ”Den 

Rhenska” med Omer Meir Well-

ber (konsert 17 och 18 april 2020) 

Mahlers 3:e symfoni (konsert 5 

och 6 december) 

Jag tycker mycket om musiken och gläds över att få spela den med bästa tänkbara kollegor! 

 

Sofi Berner, oboe och engelskt horn: 

”Jag skulle göra solot för eng-

elskt horn i ”Tuonelas svan” ur 

Lemminkäinenlegender av Jean 

Sibelius som vikarie i Helsing-

borgs symfoniorkester. Minns 

fortfarande hur nervös jag var. 

Jag studerade fortfarande på 

Musikhögskolan i Malmö och 

hade nästan velat fly.   Men det 

gick riktigt bra. Och jag växte 

säkert som musiker.  Nu ser jag 

fram emot att få göra verket 

igen. Det är ett drömstycke för 

det engelska hornet. Vackert, trolskt, drömlikt, vemodigt, sogset.  Men visst kommer jag att ha 

lite rampfeber innan James Gaffigan slår igång oss.” (konsert 11 och 12 oktober). 

                                                                                         

                                                                                          Agneta Söderman, Kerstin Franzén, Ulf Leopoldson  

och Pär Trehörning pratade med musikerna. 
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-Jo, det blev 42 år. Jag började innan Ber-

waldhallen fanns. Säger trombonisten 

Göran Brink.  Vänföreningen träffar ho-

nom i en paus under repetitionerna av 

Dimitri Sjostakovitjs ”Leningradssymfoni” 

onsdag den 8 maj. Det blir hans absolut 

sista konsert. Familjen och vänner kom-

mer till konserten. Göran har köpt biljetter 

till 26 personer. Därefter pension.  

-Och trombonen, den säljer jag, deklarerar han 

inför oss och ser nöjd ut. 

Görans trombon eller basun - det går lika bra 

med båda namnen förklarar han tjänstvilligt - är 

en tenorbasun, det vill säga instrumentet mellan 

alt- och bastrombonen. Och även om det inte 

hör till vardagen, ingår det i tjänsten att traktera 

även den större och djupare bastrombonen. 

Som tenorbasunist spelar Göran solot i ”Tuba 

mirum” satsen ur Mozarts Reqiuem.  

-Vi hade en lite annorlunda konsert för några år 

sedan som gick på turné med Manfred Honeck, 

minns Göran. Där lästes texter och en mindre 

grupp sjöng, på avstånd, sånger i gregoriansk 

stil, och jag spelade, också på avstånd, Tuba 

Mirum. Då kunde jag inte lyssna på orkestern 

utan bara se på dirigenten för att tajmningen 

skulle bli korrekt.  

Göran Brink är inte en man med stora gester 

eller utfall. Han står där och ser lite 

finurlig ut, och har lite svårt att 

finna verk eller dirigenter han tyckt 

bäst om. 

-Det är så många, funderar han. 

Han blir påtagligt rörd när Hans-

Eric Gullander tackar honom för 

hans långa tjänst och tackar i sin 

tur Vänföreningen för att vi finns 

och är där och lyssnar. 

Någon timme senare kommer han 

gående på Strandvägen. Jag, som 

sitter vid ett fik nära Djurgårds-

bron, vinkar in honom och bjuder på en cappuc-

cino. 

-Jag var på Hasselbacken och bokade om mid-

dagen, familjen ska ut och äta efter konserten, 

men orkesterchefen Josef Beltzikoff förklarade 

att det ska bli ett slags mottagning efter min 

sista konsert på lördag, konstaterar han. 

Vi pratar om dagens repetition med Klaus Mäk-

elä. Hur återhållen han är med sin slagteknik.  

-Ja, och såg du när någon hade solo, då slutade 

han nästan att dirigera, tillägger Göran. Daniel 

Göran Brink  Foto: Berwaldhallen 

Göran Brink, en lycklig före detta trombonist 
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Harding gör inte så, han är mer på och leder 

solisten. Det är bra på sitt sätt. 

Vi sitter där i den bleka majsolen som kämpar 

mot stora moln och dricker vår cappuccino. 

Jag inser plötsligt att jag bredvid mig har en 

genuint lycklig man. På ett stillsamt sätt. Glad 

över att fått besöka sin svåger i Japan med 

barn och barnbarn, tillfreds över att ha flyttat 

till Norrtälje och bosätta sig i ett radhusområde 

med utsikt över viken. 

-I området fanns ett hus med utsikt över vatt-

net. Bästa läget. Det var redan tingat, men un-

der visningen av ett annat hus, säger mäklaren 

att de hade fått ett återbud. Så vi fick vårt 

drömhus. 

-Så du ser ut över vatten varje morgon, konsta-

terar jag, och tillägger att jag tror att det är bra 

för själen. 

Han nickar. 

Vi ser ut över Djurgårdsbrunnsviken och Djur-

gårdsbron. 

-Jag sa faktiskt till Josef Beltzikoff att det är 

roligt att börja i Radiosymfonikerna, att det är 

roligt att spela där och att det till och med är 

roligt att sluta i orkestern, säger han plötsligt.  

Han tillägger att han aldrig fått uppleva att 

orkestermedlemmar vänder sig om när någon 

spelar fel. 

-Det händer inte, understryker han och skakar 

på huvudet. Istället stöttar vi varandra. Du vet, 

när man sitter så nära varandra i en stämma 

som vi gör, känner man ibland att någon av oss 

kanske inte är på topp just den dagen. Då hjäl-

per vi andra till och försöker lyfta fram honom 

eller henne. 

Och han berättar att Daniel Harding ibland un-

der repetitioner på turnéer kan slå igång orkes-

tern, för att sedan släppa pinnen och gå ut i 

salongen för att höra klangen. 

-Då spelar vi vidare och då lyssnar man ändå 

mer, spänner öronen för att anpassa oss till 

varandra, förklarar Göran. 

Hösten 2018 åkte orkestern på en lång turné i 

Europa och spelade på ledande konserthus i 

Tyskland, Schweiz och Nederländerna. 

-Ja, det såg tufft ut när vi såg programmet, men 

det gick ju bra och många utsålda hus. 

Kommande säsong är det inga större turnéer 

inplanerade för orkestern. 

-När man har spelat en längre tid, då känner 

man i kroppen att nu är det dags för en turné 

igen. Det är bra för oss, konstaterar Göran 

Brink. 

Vi är överens om att Schuberts stora C-dur sym-

foni är ett verk med fina insatser för trombo-

ner. 

-Oh, ja där finns mycket att göra för oss. Och 

Brahms. Och Mendelssohn. 

Tillägger Göran. 

-Du slutar med Sjostakovitj. 

-Ja, Josef Beltzikoff sa att jag fick välja, säger 

Göran och ser på mig. 

-Men angående Mendelssohn, invänder jag, 

Blomstedt gör ju hans ”Lobgesang”. Där finns 

en fin inledning för ditt instrument. 

-Jo, men du vet två gamla gubbar. En för myck-

et. 

 

Pär Trehörning 
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Vårfest, vår fest - och ”En vänlig grönskas 

rika dräkt” 

Torsdag den 23 maj, en av de sista arbetsdagarna för Radiosymfonikerna och Radiokören, bjöd 

Vänföreningen på middag utanför rad II i Berwaldhallen. 

Vi i styrelsen åt, drack och pratade med stråkmusiker, träblåset, pukist och en och annan från 

brassektionen. Och med körsångare. Som till vår stora glädje stämde upp ”En vänlig grönskas 

rika dräkt”, den svenska körsångens körsång. Och vi sjöng med - och kunde efteråt säga som 

Agneta Söderman från styrelsen: ”Nu har jag sjungit med Radiokören!! 

Trevligt var det och god mat från Dag Henrikssons buffé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ulf Leopoldson 

Gunilla Rönnholm tackar för året med en rolig historia. 
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-Är inte det där Daniel Alling, han som pratar 

på morgonen i P1? 

Frågar en av Vänföreningens medlemmar vid 

Vänträffen med Ingemar von Heijne i våras då 

Daniel sjöng baspartiet i en kvintett från Radio-

kören. 

-Han låter så bra, man tror på vad han säger, 

fortsätter medlemmen. 

Det var intressant tycker jag och bjuder in Da-

niel till ett samtal om röstens betydelse, både 

den sjungande och den talande. 

-Jo, det kan nog vara så att en mörk röst inger 

förtroende, filosoferar Daniel. Jag har hört 

många säga att det låter tryggt och säkert, 

framför allt när det gäller nyheter.   

Men i sportsammanhang, i ett referat av en 

spännande ishockeymatch till exempel är idea-

let - om något sådant nu finns - den mer ljusa 

tenorrösten.  

-När du refererar sport måste du vara beredd 

på att gå upp i hastighet och röstläge när det 

blir riktigt spännande och det är svårare med 

en djup röst, förklarar Daniel.  Du ska låta som 

det du ser. Du får låta upphetsad när Sverige 

tar VM-guld. Det är tillåtet eller till och med 

nödvändigt i sportsammanhang.  

Nu är detta mest en tradition, och det finns 

ingen vetenskaplig studie bakom hur en röst 

egentligen ska låta, konstaterar Daniel.  

Men han nämner tre faktorer - seriositet, per-

sonlighet och att vara i stunden - som han lärde 

sig som sportjournalist och tagit med sig i sitt 

fortsatta arbete. 

-Du har ett uppdrag gentemot publiken, ett 

uppdrag att förmedla, i mitt fall då antingen en 

nyhetshändelse eller ett musikaliskt verk, för-

klarar Daniel. 

Det är här han ser en direkt koppling mellan att 

vara programledare i P1-Morgon och att sjunga 

i Radiokören eller i Eric Ericsons kammarkör 

som han regelbundet gör som vikarie. 

-Det har blivit en korsbefruktning, säger Daniel, 

eftersom det i båda fallen handlar om ett pro-

fessionellt arbete. Det mesta inom musiken 

eller journalistiken blir intressant när jag satt 

mig in i verket eller nyhetshändelsen. Och då är 

det inte avgörande vad jag egentligen tycker. 

Jag strävar efter att göra så gott jag kan när jag 

Den djupa rösten som inger förtroende 

Daniel Alling  Foto: Mattias Ahlm, Sveri-
ges Radio 
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ska förvalta mitt uppdrag, antingen i direktsänd-

ning i en studio med olika gäster, eller ståendes 

på en scen med de andra koristerna.  

Daniel är mycket noga med att understryka att 

han inte har en fast tjänst i Radiokören, han är 

inhoppare. Det är Radiokören som kontaktar 

honom när han behövs. 

Men så kommer det fram att han faktiskt sökte 

och fick en fast tjänst som andre bas 2007. Men 

samtidigt blev han korrespondent i USA och 

valde det senare. Vilket han inte ångrar. 

-Jag fick vara med om så mycket spännande och 

intressant i USA. 

Även om Daniel sjungit i hela sitt liv - mamman 

var kyrkomusiker och pappan präst i en försam-

ling nära Varberg - har inte sången i sig förstärkt 

eller påverkat hans djupa röst. 

-Nej, den här rösten har jag nog haft hela tiden, 

konstaterar han. 

Som student i Uppsala hamnade Daniel i All-

männa Sången och skolades då in i den stora 

körlitteraturen med Lidholm, Poulenc och de 

andra stora mästarna. Vilket ledde till S:t Jacobs 

Kammarkör och Gary Graden. 

-Han har ett lekfullt förhållande till den klassiska 

musiken, det inspirerade mig. 

Däremot hade Daniel ingen tanke på att bli pro-

fessionell körsångare, det var journalist han 

skulle vara. 

Men han tog i alla fall privata sånglektioner och 

sökte till slut Radiokören. Roade korister und-

rade vad en sportjournalist skulle i Radiokören 

att göra, men 2005 gjorde Daniel Alling sin 

första konsert som vikarie i basstämman.  

Så efter några år försvann plötsligt lusten. 

-Jag sjöng ingenting när jag var korre i Berlin, 

minns Daniel. Men när jag kom tillbaka till Sve-

rige 2017, då började jag längta till sången igen. 

Nu i augusti är Daniel i London under två år som 

korrespondent för SR.  

-Ny stad, ny kultur, ny politik, ännu ett äventyr, 

förklarar han. Och jag hoppas att jag hinner 

hålla rösten i gång.  

 

 

Pär Trehörning 

Daniel Alling är andra bas. Och en riktigt djup andra bas. Han har ett säkert djupt B (eller Stora B 

det vill säga två oktaver ner från ettstrukna oktaven) och kan även ta ett djupt A.  

Nu är det få verk som är skrivna för så djupa basar, men ett exempel kan förklara hur djupt det 

faktiskt är. 

I Gustav Mahlers andra symfoni inleds sista satsens köravsnitt med kör a-capella. Där finns just ett 

Stort B i den delade basstämman. Mahler har noga angivit i partituret att de basar som inte kan ta 

det Stora B:et, inte får ta oktaven upp, eftersom det kan medföra att den djupa B-tonen inte hörs. 

Mahler insåg alltså att en så låg ton är svår att få klang i. Men då var ju inte Daniel Alling född! 
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För övrigt…... 

ska vi nu prata om gradänger. Och det är 

alltså inte en misslyckad gratäng utan nå-

got mer hårdsmält. 

Gradäng betyder ”trappstegsformad avsats för 

åskådare”. Det är alltså det vi ser i amfitetrar 

eller i hörsalar. Ordet kommer från italienskans 

gradino - litet trappsteg.  

Men om någon frågar dig ”var ska du sitta och 

lyssna på Haydns Londonsymfoni 26 september 

(köp gärna biljett) i Berwaldhallen?” då svarar 

ju inte du ”på gradäng tre” utan antagligen på 

”bänk tre”.  

Nere på scenen sitter dock flera av musikerna 

på gradänger, på olika avsatser som kan höjas 

och sänkas med motor. Allt för att alla ska se 

dirigenten där framme. 

Och sångarna i Radiokören 

står och sitter på gradänger. 

För att se sin dirigent.  

Nu är det här stadiga och tju-

siga prylar, väl underhållna 

(utgår redaktören från).  

Men som körsångare har jag - 

och många andra i amatörkö-

rer - släpat och monterat både 

skitiga, svajiga och mer eller 

mindre farliga gradänger. Inte 

lika väl underhållna. 

Motordriven Radiosymfonikergradäng. Riktigt dyr. Foto: Pär Trehörning 

Radiokörgradäng. Ganska dyr. Foto: Pär Trehörning  
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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. 

Ofta sjunger man i kyrkor och då ska kören stå i 

koret, ibland med orkestern framför sig. På gra-

dänger. MÅNGA gradänger blir det. Tungt. Det 

heter att man ”dukar” för repetition och kon-

sert.  

Och efter lördagskvällens repetition ska gra-

dängerna bort för att det är högmässa söndag 

förmiddag. Då står de i vägen när Guds ord ska 

förkunnas. 

Därefter ska gradängerna dukas upp igen för 

konserten på söndag kväll. Lika MÅNGA gra-

dänger. Lika tungt. 

Kyrkokörgradäng. Mindre dyr.             

Foto: Pär Trehörning 

 

 

 Efter det behöver man en gratäng.  

Men det är kul att sjunga. På en gradäng.  

Kyrkokörsdirigentgradäng. Himla liten.  

Foto: Pär Trehörning 
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Tre sekler med Pentagram, vänförenings-
träff  den 20 maj 
In på scenen sveper fem sångare ur Radiokören. Applåder. Belysningen tänds och konferencieren 
Ingemar von Heijne börjar berätta.  

Först om sig själv och sin familj. ”Självbubbla”, som han uttrycker det.  Om sina 56 år i musikradi-
ons tjänst. Om familjekörens turnerande – ”det var radioprogram utan radio, jag pratade och så 
sjöng vi”.  Om att sjunga i kör ledd av Eric Ericsson -  ” det var grejer. Han kunde leda kör”. Om sin 
passion för musik.  Om meningen med livet - ”meningen med livet är att upptäcka. Till exempel 
musik.”  

Sedan följer ”musiken, som ledde fram till kantaten Jesu meine Freude”.  

Ingemar pratar och ensemblen sjunger. Kompositörer som ”Pelle Sparv” (Pierre Passeraux), ”Ville 
Fågel” (Willam Bird) och ”Johan Per Ludvig” (da Palestrina) får liv. Liksom verken: ”En gammal 
fräckisvisa, nu blir det bordsbön, dansvisa, ångervisa, farahädanvisa, Jesu meine Freude – ett fe-
nomenalt bygge”.  

Och kvintetten med Sofia Niklasson, Jennie Eriksson Nordin, Christiane Höjlund, Fredrik Mattsson 
och Daniel Alling levererar förstås. På ett sätt som väl anstår ett gäng ur världens bästa klassiska 
kör.  Kära Vänförening, vi är verkligen bortskämda. 

Ulf Leopoldson 
 

PS: På Vänföreningens  Facebooksida (@VanforeningenRSKV) finns bilder och videoklipp. Kamera 
och redigering: Rolf Witmo. Ljud: Erland von Heijne, ett av barnen i familjen von Heijne. Eller den 
svenska versionen av familjen von Trapp, som Gunilla Rönnholm fick till det i sitt tacktal.          

Foto: Rolf Wiltmo 
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Kalendarium hösten 2019  
 
Utgåva 2019-08-22 
 

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

i Radiohuset: Oxenstiernsgatan 20.  

Observera att det är flera ändringar i kalendariet. Använd endast detta kalendarium! 

Vi vet inte alltid om alla verk som ska framföras på kommande konserter repeteras den dag vi 

närvarar, inte heller i vilken ordning. Det är inte alltid säkert att även solister medverkar på den 

repetition vi får bevista. 

Information om repetitioner i Berwaldhallen på första raden (gatuplan) 
Före repetitionen: Kom i tid. Inget insläpp efter angiven tid! Gå in via stora entrén, visa ditt med-

lemskort och skriv upp dig på de listor som finns. Det är av brandskyddskäl som listorna finns. 

Representanter från styrelsen hjälper dig. 

Om du vill lämna foajén under pauser:  Skriv upp på din lista att du lämnar foajén. Om du ska gå in 

igen måste du skrivas in på nytt.  OBS vi vill helst inte att du lämnar foajén under pågående repetit-

ion. Om du måste lämna huset, kontakta någon ur styrelsen. Vi berättar mer under introduktionen, 

se nedan. OBS vi får endast vistas på första raden, detta gäller även toalettbesök! 

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  
Studion 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.  

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 utan-

för 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, respek-

tive utanför Studio 2. 

Till sist: 
Kom i tid, stäng av mobiler och inga störande moment! Vi uppmanar alla som bevistar repetition-

erna att också gå på konserten! 
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Måndag 26 augusti 10:00-13:00 Studio 2  
Repetition med RK. Dirigent: Tönu Kaljuste  
Mäntyjärvi: Canticum calamitatis maritimae 
Rachmaninov: Vigilia (Midnattsmässa) 
Konsert 28 augusti 

Tisdag 17 september 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Dalia Stasevska Solist: Amalie Stalheim, violoncell 
Byström: Avskedsvariationer 
Tjajkovskij: Rokokovariationer för violoncell och orkester 
Rachmaninov: Symfoniska danser                                                                         Konsert 18 och 19 september 

Tisdag 24 september 10:00-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Tomo Keller Solister: Tomo Keller, violin; Ola Karlsson, cello;   
Emmanuel Laville, oboe; Henrik Blixt, fagott samt NN, sopran.  
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                                                                                                  Konsert 26 september 

Lördag 28 september 15:00-17:30 Berwaldhallen 
Vänföreningens stipendieutdelning under Konsert  

Måndag 30 september 17:30-19:00 (cirka) Studio 2 
”Singalong” och konsert med Vintage-kören, damer som sjungit i Radiokören. 
Särskild inbjudan kommer  

Tisdag 1 oktober 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Giedre Šlekyte Solist: Martin Sturfält, piano 
Dohnányi: Variationer över Blinka lilla stjärna för piano och orkester 
Dvorak: Symfoni nr 7 d-moll                                                                                                Konsert 2 och 3 oktober 
 
Tisdag 15 oktober 16:00-20:00 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO, RK, Mikaeli kammarkör samt S:t Jacobs vokalensemble. Dirigent: Daniel 
Harding. Solister: Ann Hallenberg, alt; Andrew Staples, tenor samt Simon Keenlyside, bas. 
Elgar: Dream of Gerontius                                                                                           
                                                                                                                                            Konsert 17 och 18 oktober 

Måndag den 28 oktober 17:30-19:00 (cirka) Studio 2 
Vänträff med Per-Henning Olsson, universitetslektor vid Institutionen för musikvetenskap vid 
Uppsala Universitet, håller ett föredrag om Berwald. Medlemmar ur Radiosymfonikerna spelar 
Franz Berwalds stråkkvartett nr 3.   
Särskild inbjudan kommer. 

Tisdag 5 november 09:30-12:30 Studio 2 
Repetition med RK. Dirigent: Marc Korovitch. 
Mozart: Requiem 
Fauré: Reqiuem 
Inför körens Japanturné 

 

 

https://www.berwaldhallen.se/ostersjofestivalen/onsdag-28-augusti/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/symfoniska-danser/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/upptack-haydn-londonsymfonin/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/upptack-haydn-den-forsta-symfonin/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/blinka-lilla-stjarna/
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Onsdag 6 november 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Daniel Harding. Solister: Frank Peter Zimmermann, violin; Mi-
chael Schade, tenor 
Schubert: 
- Fierabras - Uvertyr 
- Ein schlafendes Kind 
- Es erhebt sich eine Stimme 
Henze: Erlkönig - orkesterfantasi 
Schubert:  
- Wenn ich ihm nachgerungen habe 
- Was quälst du mich, o Missgeschick! 
Beethoven: Violinkonsert D-dur 
Strauss: Morgen                                                                                                                Konsert 8 och 9 november 

Måndag 11 november kl. 18.00-22.00 (cirka) i Berwaldhallen   
Concerto Grotto 
Medlemmar ur Radiosymfonikerna spelar Franz Berwalds septett och Ludwig van Beethovens 
septett. 
Buffé efteråt. 
Särskild inbjudan kommer. 

Tisdag 12 november 09:30-12:30 Studio 2 
Repetition med RK. Dirigent: Peter Dijkstra. Solister: Truls Mörk, cello; Johan Ullén och Magnus 
Sköld, piano. 
Pärt: …which was the son of… 
Schnittke: Tre Andliga Körer 
Rachmaninov: Vocalise 
Stravinskij: Psalmsymfonin, 4-händigt piano                                                                    Konsert 16 november 

Tisdag 19 november 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO Dirigent: Ryan Wigglesworth Solist: Sophie Bevan, sopran 
Knussen: Songs and A sea interlude, ur operan "Where the wild things are" 
Mozart: Symfoni nr 40 g-moll                                                                               Konsert 20 och 21 november 

Tisdag 26 november 10:00- 14:20 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO Dirigent: Daniel Harding. Solister: Håkan Hardenberger och                             
Jeroen Berwaerts, trumpet. 
Strauss: Uvertyr till Läderlappen 
Broström: Nigredo: Dark night of the soul. Dubbelkonsert för 2 trumpeter 
Lidholm: Fanfar för trumpeter, horn och trummor 
Schubert: Symfoni nr 8 (nr 7) h-moll, "Den ofullbordade"                          Konsert 28 och 30 november 

Tisdag 3 december 10:00-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO Dirigent: Daniel Harding. Solist: Anne Sofie von Otter, alt; damkör ur RK 
samt gosskör, Chorus. 
Mahler: Symfoni nr 3                                                                                                 Konsert 5 och 6 december 

Tisdag 10 december 10:00-14:20 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Charles Hazlewood Solist: Sabina Zweiacker, sång 
Filmmusik   
                                                                                                                                       Konsert 12 och 13 december 
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Berwaldhallen, fredag 30 november 1979. 

Herbert Blomstedt höjer taktpinnen fram-

för Sveriges Radios Symfoniorkester och 

Franz Berwalds uvertyr till Estrella de 

Soria. 

”ÄNTLIGEN” kunde publiken i den nya konsert-

hallen ha ropat. För under årens lopp hade det 

krävts tre radioutredningar, sex radiochefer 

och tolv statsråd för att publiken skulle få höra 

sin Berwald den där fredagen för 40 år sedan i 

Sveriges Radios första egna konserthall. 

Varför tog det då så lång tid? 

Ekonomi, ifrågasättande av behovet av en ny 

konserthall och direkt motstånd från ledande 

makthavare inom den klassiska musiken är tre 

försök till svar. 

Om sex år fyller Sveriges Radio 100 år. Första 

sändning från AB Radiotjänst på Kungsgatan i 

Stockholm påannonserades av Sven Jerring 1 

januari 1925.  Samma år bildades Radioorkes-

tern med sju musiker anställda av Sveriges 

Radio. Uppgiften var att spela klassisk musik i 

etern. 

Radioorkestern skulle under årens lopp få allt-

fler musiker och ideligen döpas om alltefter 

repertoar och uppgifter - Underhållningsorkes-

tern under ledning av Sune Waldimir och Sven 

Sköld minns nog många.  

Dessutom bildades 1945 en ny ensemble, Ra-

diotjänst kabaréorkester. Den fick med tiden 

namnet TV- orkestern. 1965 slogs dessa båda 

ensembler ihop till en symfoniorkester med 

nära 100 musiker. Bakom det beslutet låg bland 

andra Sergiu Celibidache, som blev nuvarande 

Sveriges Radios symfoniorkesters första chefs-

dirigent (de facto). 

År 1943 började kostymen på Kungsgatan 8 bli 

för trång för AB Radiotjänst. Musikerna i ovan 

nämnda ensembler trängdes dels i de två stu-

dior som fanns på Kungsgatan, dels fick de 

spela i Kungliga Akademiens stora sal, eller i 

Konserthuset stora och lilla sal.  

Krav ställdes på ett helt nytt radiohus och dess-

utom tre konsertsalar, varav den största - Kon-

serthallen - skulle rymma 100 musiker, 200 ko-

rister och en publik på 1 000 personer. (se bild) 

Det hela skulle ligga på Valhallavägen - dåva-

rande Artilleriregementet skulle flytta till Järva-

fältet. Tanken var också att Musikkonservato-

riet (Musikhögskolan) skulle dela konsertloka-

lerna med Radiotjänst. 

Men av detta blidde det en tumme, i och för sig 

en ganska stor och hög sådan - Radiohuset 

stod färdigt 1961. Men inga konsertsalar. 

Det här är symptomatiskt för resten av histo-

rien bakom Berwaldhallen. Allt tar tid, utred-

ning på utredning vrider och vänder på frågan, 

men så rinner det mesta ut i sanden. Det hör till 

saken att det inte var en direkt brännande poli-

tisk fråga man gick till val på. 

I och med att radions båda orkestrar slogs sam-

man till en fullvärdig symfoniorkester 1965 och 

framför allt under Sergiu Celibidaches nog-

granna repetitioner, byggdes en tredje orkes-

ter upp (Hovkapellet inräknat) med ökande 

kvalité i huvudstaden. Dessutom blev Ce-

libidaches TV-sända repetitioner mycket upp-

skattade av publiken, inte minst hans sjung-

ande ”Tiita, tiita, tiita” till Tjajkovskijs Blommor-

nas vals.  Sveriges Radios symfoniorkester höll 

på att bli en orkester med internationell rykt-

Berwaldhallen - 40-åringen med förhinder 
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barhet. Fanns det verkligen publik för tre or-

kestrar i Stockholm? Eller annorlunda uttryckt, 

skulle framför allt Konserthuset tappa biljettin-

täkter? 

Under den här tiden var Musikaliska Akademien 

en av makthavarna inom den klassiska musiken 

i Sverige, och följaktligen en tung remissin-

stans. I en av radioutred-

ningarna ifrågasatte Akade-

mien nödvändigheten av en 

egen konsertsal för Sveri-

ges Radios Symfoniorkester 

(SRSO). Vad var det för fel 

att spela i Musikaliska Aka-

demien (se ovan) vid Ny-

broplan?  

Många fel ansåg ledningen 

för Sveriges Radio, vilket de 

hade framfört många år 

tidigare. Brandfaran var 

stor, utrymningsvägarna 

bristfälliga liksom akusti-

ken. Dessutom var perso-

nalutrymmena och de sani-

tära förhållandena under-

måliga. Till det kom att 

musikerna tvingades forsla 

sina instrument fram och 

tillbaka.  

Den andra spelplatsen för 

radions orkester var Kon-

serthuset och dess direktör 

Johannes Norrby såg natur-

ligtvis en direkt konkurrent 

i den ”nya” fullvärdiga sym-

foniorkestern. Konserthu-

set stod ledigt ett 70-tal 

dagar om året det 

vill säga då dåva-

rande Filharmonikerna inte spelade eller repe-

terade. Dessutom hade Sveriges Radio investe-

rat i nya kontrollrum i huset. Det dög väl åt 

radion. 

Motståndet var således både välorganiserat 

och starkt för att SRSO skulle få en egen kon-

sertlokal. Men det ordet använde inte ledning-

Bild ur Sven Åke Landström "Drömmen om 100-mannaorkestern”.  



 

20 

en för Sveriges Radio av taktiska skäl. Det man 

egentligen ville bygga var en studio. Och även 

idag, 2019, är Berwaldhallen egentligen Sveriges 

Radios Studio 1. Man insåg att det kanske skulle 

vara stötande att kräva en tredje renodlad kon-

serthall, vid sidan av Kungliga Operan och Kon-

serthuset. Däremot var det helt i sin ordning att 

kräva en studio med tanke på Sveriges Radios 

uppdrag att inom ramen för public service di-

rektsända och spela in konserter samt spela in 

skivor. På det sättet var den kommande hallen 

hela Sveriges konserthus.  

Ett annat orosmoln var också att orkestern an-

tingen skulle slås ihop med andra orkestrar eller 

utlokaliseras. Den gamla tanken på att skapa en 

symfoniorkester i Stockholm (Filharmonin och 

radions orkestrar) stöp på att sedan 1958 hade 

Radioorkestern utvidgats. Det blev en alltför 

stor orkester. 

Istället blickade Akademien utåt landet och 

funderade på att decentrali-

sera Radioorkestern i första 

hand till Malmö eller till Upp-

sala. 

-Tack för den, morrade an-

tagligen musikerna och såg i 

detta detsamma som att 

lägga ned hela verksamhet-

en. Radioorkesterns facklige 

representant Yngve Åker-

berg uppvaktade Olof 

Palme, då utbildningsmi-

nister, som lyssnade, nick-

ade och undrade varför de 

inte kunde flytta till Malmö. 

Nu stod inte musikerna och 

Sveriges Radios ledning 

helt ensamma. Föreningen 

Svenska Tonsättare och Teater- och orkesterrå-

det backade upp kravet på att det nu måste 

hända något. 1971 kontaktade Åkerberg radions 

nye chef, Otto Nordenskiöld med en petition 

från samtliga musiker i SRSO med krav på att 

bygga en musikstudio. 

Året efter undersökte Byggnadsstyrelsen möj-

ligheten att bygga om Cirkus - där SRSO i början 

av 1970-talet spelade på grund av ombyggna-

den av Konserthuset - till en musikstudio. Men 

det skulle bli lika dyrt som att bygga nytt. 

Droppen urholkar stenen brukar det heta. Och 

nu - efter alla utredningar, uppvaktningar, idogt 

och oförtröttligt arbete från bland andra 

radions musikchef Magnus Enhörning och biträ-

dande chefen Allan Stångberg, fackliga repre-

sentanter, musiker och många andra - gav rege-

ringen med sig 1973 och anslog två miljoner för 

att projektera en musikstudio med publikplat-

ser. Men den skulle i första hand tillfredsställa 

Bild från Berwaldhallens webbplats 
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Håkan Björkman med sin 

glödande trombon 

krav på funktion som kan 

”tillfredsställa programkraven 

i radio och TV.” 

Den 23 december 1975 gavs 

startsignal för bygget. Platsen 

blev naturlig, tomten nedan-

för Radiohuset utmed Ox-

enstiernsgatan.  Det innebar 

att det blev en direktkontakt 

mellan radion och hallen 

vilket underlättade transpor-

ter av teknik. Arkitekter blev Erik Ahnborg och 

Sune Lindström, byggmästare Reinhold Gus-

tavsson Bygg AB.  

Konserthallen byggdes till två tredjedelar under 

jord, dels för att inte påverka den känsliga natu-

ren på Djurgårdslandet, dels för att utesluta 

störande ljud utifrån. Det var ju en studio med 

publikplatser man skulle bygga. 

Hallen har 1 300 platser och ett podium på 300 

kvadratmeter för att rymma en orkester på 100 

man jämte kör. Väggarna i foajéerna har smyck-

ats av Hans Viksten. Carl Eldh har bidragit med 

två skulpturer föreställande Franz Berwald, en i 

artistingången och en utanför entrén.  Hertha 

Hilfons Vindens dotter (1978), mask i keramik, 

står i övre foajén. 

Det tog således drygt tre decennier att ge Sve-

riges Radio en tillfredställande konsertsal med 

publik. I nästa nummer av Berwaldbladet kom-

mer vi att möta synpunkter och tankar från 

några konsertbesökare, musiker och tekniker 

om hur Berwaldhallen fungerar som konsertsal. 

Och lite om framtiden. 

Pär Trehörning 

 

Fotnot: Till min hjälp för denna artikel har jag 

haft författaren och före detta hornisten i 

SRSO, Sven Åke Landström, och hans mycket 

intressanta bok ”Drömmen om 100-

mannaorkestern” samt arkitekt Erik Ahnborgs 

artikel på Berwaldhallens webbplats.  

 

Berwaldhallen på Vänföreningens Facebooksida 

Bild från Berwaldhallens webbplats 
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Eftersom Berwaldhallen är ”döpt” efter den svenske tonsättaren Franz Berwald får 

du som medlem i Vänföreningen under hösten både lära dig mera om denne fine 

kompositör och dessutom lyssna på några av hans kammarmusikverk. 

 

Franz Berwald (1796-1868) bild från Svenska Akademiens webbsida. 

Vänträff måndag den 28 oktober klockan 17.30 då Henning Per Olsson, universitetslektor i mu-

sikvetenskap vid Uppsala universitet, håller ett föredrag om Berwald. Dessutom spelar medlem-

mar ur Radiosymfonikerna ur Franz Berwalds stråkkvartetter. 

Särskild inbjudan kommer, men skriv in den 28 oktober redan nu i almanackan! 

 

Skriv också in Concerto Grotto måndag den 11 november.  

Då blir det nämligen två septetter av Franz Berwald och Ludvig van Beethoven med musiker ur 

Radiosymfonikerna.    

Och naturligtvis buffé efteråt! 

Särskild inbjudan kommer! 

Berwaldhallen fyller 40 år - det ska     

Vänföreningen fira! 
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Gäst i London  

Calais 31/12 1790: 

”Högt ärade fru von Genzinger: 

Det usla vädret nu på sistone med det eviga regnandet har gjort att vi kom till Calais först 
nu i kväll. Klockan sju i morgon bitti ska vi ta oss till London över havet. Jag mår bra, tack 
och lov, fast lite tunnare är jag allt på grund av trötthet, orolig sömn och så mycket mat och 
olika drycker . . . ” 

 

London, 8/1: 

”Jag hoppas att mitt brev från Calais kom fram. Jag skulle ha skrivit omedelbart efter an-
komsten till London men har nu väntat för att kunna beskriva saker samlat. Nyårsdagen var 
jag i tidiga mässan och gick ombord halv åtta. Klockan fem kom jag - Gud ske pris - fram till 
Dover . . .   Jag stod uppe på däck för att riktigt ta in Oceanen, detta mäktiga monster. Så 
länge som det var lugnt väder var jag inte alls rädd men fram mot slutet när vinden blev 
starkare och starkare och jag såg monstervågor rulla mot oss blev jag lite ängslig. Jag kla-
rade alltsammans utan att kräkas. Jag fortsatte till London där jag behövde två dagars vila. 

Nu mår jag bra igen, upptagen med att begrunda denna oändliga, enorma stad. Jag häpnar 
över allt underbart. 

Min ankomst vållade sensation. Jag uppmärksammades i alla tidningar tre dagar i följd. Alla 
vill lära känna mig. Sex dagar har jag hittills fått äta ute och jag skulle kunna göra det 
varenda dag. Men jag måste sätta hälsan och arbetet främst.” 

Vem vållade sensation i London 1791?  Joseph Haydn!  

Vad drev honom från familjen Eszterhazys båda slott där han tjänat så länge under den praktäls-
kande fursten med det stora musikintresset. Millionären dog och sonen lade ner nästan hela den 
stora musikapparaten.  

Just Haydn blev inte avskedad; han hade dessutom många andra intressenter som hörde av sig. 
Bland dem en tysk violinist, Salomon, som tog stor plats i Londons musikliv. Han lockade med sig 
58-åringen ut på nya äventyr. Salomon hade förvarnat i Londonpressen om sin värvningsresa till 
Eszterhazy.  

Stor sensation - Haydn i London 



 

24 

Han utlovade en serie om tolv konserter med nyskrivna symfonier. I själva verket blev det två 
resor: 1791-1792, och 1794-1795. En mycket lönsam verksamhet eftersom Haydns musik var syn-
nerligen välbekant. Solomon dirigerade med fiolen i hand och Haydn satt in i orkestern vid ett 
klaver: han måste ju synas. Ett slags dubbelkommando. 

Ett tecken på Haydns popularitet är det hiskeliga falskskyltande som praktiserades av förläggare 
mest överallt: man skrev helt enkelt hans namn över andras musik för att få sälja bättre. Musik-
forskare har försökt bringa ordning i detta kaos. 

 
Haydn fick tillfälle att uppleva en konsert med ”kolossal-versioner” av Händels musik i Westmins-
ter Abbey: fyra kvällar när tusen amatörer och proffs framförde utdrag ur hans oratorier. När de 
klämde i med Halleluja-kören ur Messias lär Haydn ha blivit utom sig och snyftat ”Han är allas vår 
Mästare!” 

 

Det fanns en vardag också - mycket att sköta från London  

 

14/5 1791: 

”Kära Polzelli Du kommer att få hundra floriner från Monsieur Pierre. Så snart jag har gett 
min benefit-konsert här kommer jag att skicka mer ... Jag skrev till Monsieur Pierre att det 
var din syster som sände pengarna, eftersom jag inte vill att han ska förstå att de kommer 
från mig.” 

 

Luigia Polzelli var en italiensk sångerska anställd hos familjen Eszterhazy. Hon var sedan länge 
Haydns älskarinna, bra mycket yngre. Han hade en lagvigd hustru också, ett dött äktenskap. 
Barnlöst.   

 

Det fanns förövrigt åtskilliga klaverspelande damer som uppvaktade den berömde.  Här har vi 
musikeränkan Rebecca Schroeter: 

”My dear!  Enclosed I send you the verses you was so kind to lend me, and am very much 
obliged to take a copy of them. Pray inform me how you do and let me know my Dear Love: 
when you will dine with me. I shall be happy to see you to dinner either tomorrow or Tues-
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day, whichever is most convenient to you. I am truly anxious and impatient to see you and I 
wish to have as much of your company as possible: indeed my Dear Haydn I feel for you the 
fondest and tenderest affection the human heart is capable of, and I ever am with the Firmest 
attachement my Dear Love, most Sincerely , Faithfully and  Affectionately…” 

 

Brev till Marianne Genzinger i Wien 17/9 1791: 

”De senaste två månaderna har jag levat ute på landet i en bankfamilj där atmosfären påmin-
ner mig om den i Genzingerfamiljen. Där lever jag nästan ett klosterliv. Jag mår bra, tack och 
lov, så när som på min vanliga reumatism. Jag jobbar hårt och när jag tidiga morgnar tar mina 
skogspromenader i ensamhet med min engelska grammatik - då tänker jag på min Skapare, 
min familj och alla vänner som jag lämnat. O kära fru Genzinger, hur ljuvlig är inte detta 
stycke frihet. Visst hade jag en god furste men ibland blev jag utlämnad åt skamliga figurer. 
Jag suckade då efter befrielse och nu har jag fått det i viss mån. Medvetandet om att inte 
längre vara bunden lindrar allt arbete jag har här. . . ” 

 

Ingemar von Heijne 

 

PS De tolv ”Londonsymfonierna” som spelades är de vi kallar nr 93 - 104.    

Haydn-konserterna med bland annat symfoni nr 1, 92 (Oxford) och 104 (en av London-symfonierna) 
delar ur Skapelsen samt Haydns mässa i G-dur framförs 26 och 28 september. Konserten den 26 
kallas ”Upptäck Haydn”. 

Ingemar är mångå-

rig medarbetare på 

Sveriges Radio och 

medlem i Musika-

liska Akademien. 

Tidigare i år arran-

gerade och konfe-

rencierade han 

Vänföreningsträffen 

”Tre sekler med 

Pentagram”. Se sid  

14. 
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Musikaliskt kors och tvärs - lösningen  
 
Årets upplaga var tydligen lite svårare än förra årets eftersom jag nu fått in färre lösningar. 
Värsta stötestenen var nog vågrätt 11 där även några av de i övrigt riktiga svaren jag fått var fel. 
Den vidskeplige Mahler vågade inte använda siffran nio skrämd av att 9:e symfonin blev den 
sista för såväl Beethoven som Schubert och Dvorák. 
Ett tips: Om du inte hört Strange fruit måste du gå in på FaceBook och lyssna på Billie Holiday när 
hon sjunger protestsångernas protestsång!.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Av de korrekta lösningarna har följande vinnare lottats fram: 
 
Ingrid Hahn, som får två ”biljetter” till Concerto Grotto 
Bosse Magnusson, som får en 
 
Väl mött i Berwaldhallen i höst! I december är det dags för julnötter. 
 

Erik Juhlin 
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Vänföreningen söker dig som vill hjälpa oss att handlägga vårt              

medlemsregister 
Vänföreningen har idag strax under 1 000 medlemmar. Vi hanterar all information om våra medlem-

mar med hjälp av ett system från företaget Visma Spcs. 

 

I arbetet ingå att lägga in alla förändringar av adresser med mera, föra in nya medlemsuppgifter 

samt ta bort de som vill sluta i föreningen. Adresser skickas till tryckeriet för att printas på kuvert. 

Vi skickar också ut e-post till medlemmarna med stöd av medlemsregistret. 

 

Vill du vara med och hjälpa oss med detta?  Du blir adjungerad till styrelsen eftersom vi idag inte har 

någon vakans. Du deltar i allt vårt arbete men din huvudsakliga uppgift blir medlemsregistret.  

En egen PC är ett krav för detta uppdrag. 

 

Har du frågor eller ännu bättre är du intresserad? Ring Gunilla Rönnholm på 0702/16 23 86. 
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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 

 


