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 Berwaldhallens nye chef Staffan Becker: 

”En aktiv vänförening kan vara värd 
sin vikt i guld!” 

Sid  8-10 

B
ER

W
A

LD
B

LA
D

ET
 MEDLEMSBLAD FÖR RADIOSYMFONIKERNAS OCH RADIOKÖRENS VÄNFÖRENING 

NR 4 december 2019 

Staffan Becker, ny konserthuschef i Berwaldhallen.                                   

Foto: Micke Grönberg / SR  
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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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Vänföreningen hälsar följande 

nya medlemmar välkomna: 

Hedda Andersson 

Olof Bergström 

Jan Biel 

Annette Björklund 

Ann-Christine Bratt Kollberg 

Bodil Bäcklund 

Karin Bökman 

Barbro och Bertil Carlström 

Inger Collén 

Birgitta Drougge 

Gunilla Ellgren Grimstål 

Birgitta Espeling och                        

Rolf Magdalinski 

Lennart Fogelström 

Ann-Christin Forsell 

Carina Friberg Frank 

Ursula Grünerwald 

Ethel Hansson 

Yvonne Henriks 

Helina Herlin 

Siv Hermansson 

Birgitta Hyberg 

Wivianne och Jard Lind 

Yvonne Lindqvist 

Maria Ljungdahl 

Hazze och Gunnel Malmgren 

Ulla Olin Stridh 

Åsa Otterlund 

Stefan Petrusson 

Virpi P-Wiberg 

Seigdy Rosenholm 

Rita Stetter 

Gerd och Hannu Wennerström 

Torbjörn och Anita Wittkull 

Carina Wuolikainen Eklund 

Leva Zalitis 

Härliga december Ordföranden  

har ordet 

Så är vi inne i den så fina månaden december. Alla fina ljus som just nu 

lyser i fönster och på balkonger. Ljusen som vi tänder vid middagsbordet. 

Den mörka november är förbi och ljuset kommer tillbaka. Det är mycket 

hysteri och mycket stress under denna månad men för min del är det ett 

välbehag som infinner sig när det står december i almanackan. Många 

förberedelser och rätt många måsten. Men det gäller att hitta den rätta 

nivån på engagemanget. Minns ni skådespelet Fanny och Alexander som 

också filmades. I filmen är det en grandios julafton med ett dignande 

julbord, vacker dukning, långdans i det stora hemmet, julfina personer 

alla förväntningsfulla men mest barnen förstås. Det är inte så konstigt att vi myntat begreppet 

”Fanny och Alexander jul”. Men glöm aldrig bort, det blir jul även om inte allt har hunnits med.  

En annan företeelse som förhöjer julens fröjd är musiken. Allt från en psalm i kyrkan till konsert i Ber-

waldhallen. I radion, i butikerna, på konserter, i kyrkorna, på TV, i hissar, i köpcentrum – överallt hörs 

julmusik. Det är en kort tid men oerhört intensiv. Det är troligen därför jag uppskattar den så mycket. 

Sedan kommer nyår med förhoppningar om ett nytt bra år. Vi byter rött mot silver och njuter vidare. 

Jag önskar att december blir glad och förväntansfull även för dig, helt enligt ditt önskemål. Och du, 

den 22 december är det vintersolstånd, då börjar dagarna bli längre igen! 

Så rullar året igång och i vår förening blir det årsmöte den 24 mars.  
Vill du vara med i styrelsen?  Vi har kul tillsammans och det händer just nu mycket i styrelsen med den 
digitala satsningen och med flera nya arrangemang. Vi behöver fler intresserade då vi satsar på att bli 
betydligt fler i föreningen. Kontakta gärna Gunnar Wikström, gunwik@telia.com eller tel. 0739-
867082. 
Eller vill du skriva en motion till årsmöte så gör det före 1 februari och skicka den till mig, e-post         
gunilla.ronnholm@telia.com eller Gunilla Rönnholm, Grindtorpsvägen 41, 183 49 Täby. Ring gärna om 
du undrar något. 
 

Nu önskar jag dig och dina nära och kära en riktigt God Jul samt ett Gott Nytt År. 

                                                                                                                             

Gunilla Rönnholm 

mailto:gunwik@telia.com
mailto:gunilla.ronnholm@telia.com
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Vänföreningen blir allt mer digital. Ja inte föreningen som sådan, men 

vår information. Exempelvis finns numera Vänföreningens olika aktivi-

teter ibland med i de e-postbrev som Berwaldhallen skickar ut. Du har 

nog sett det redan. Vänföreningen och marknadsavdelningen har för-

djupat vårt samarbete, vilket vi båda tycker är bra.  Tack vare de här 

utskicken når vi många personer som vi hoppas kan bli våra medlem-

mar. 

I oktober var det premiär för Vänföreningens digitala månadsbrev. Du kommer att få ett sådant 

digitalt brev under säsongen de månader Berwaldbladet inte kommer ut.  

För klimatets skull skickar vi nu ut inbjudningar till våra konserter och andra arrangemang per e-

post. Till dig som inte har e-post skickar vi brev per post. Det är dock vår vilja att dessa i möjligaste 

mån ska upphöra så att vi spar både på klimat och portokostnad samt att det kommer fortare 

fram. Vi är med andra ord ytterst tacksamma om vi får din e-postadress. Meddela oss på 

rskv@telia.se så lägger vi in det i vårt register. 

Om du inte får våra utskick ber vi dig titta i skräpposten, tyvärr kan de ibland komma dit. Varför 

vet vi inte.  

I detta nummer får du möta vår nye konserthuschef, Staffan Becker och vårens kalendarium, lösa 

Eriks julnötter och mycket annat!  

God läsning! 

Pär Trehörning 

redaktör 

Redaktören  

har ordet 
Hej på er alla. 

Kallelse till årsmöte 

Radiosymfonikernas och Radiokörens Vänförening RSKV kallar härmed till 
årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 klockan 17.30. 
Plats: Studio 5 i Radiohuset, Oxenstiernsgatan 20.  

Musik, lättare förtäring samt årsmötesförhandlingar. 

Motioner ska vara styrelsen till handa senast 2020-02-01 under adress  

gunilla.ronnholm@telia.com eller Grindtorpsvägen 41, 183 49 Täby 

Sammankallande i valberedningen är Gunnar Wikström som nås på gunwik@telia.com                 

eller 0739 86 70 82 

 

                                         Styrelsen 

mailto:rskv@telia.se
mailto:gunilla.ronnholm@telia.com
mailto:gunwik@telia.com
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Sing-along med Vintage-kören 

Måndag 30 september intog Vänförening-
en podiet i Radiohusets studio 2 för att 
under ledning av åtta välsjungande damer 
ersätta Radiokören. Det blev en både rolig 
och stimulerande sångstund, som vi alla 
hade stor glädje av. 
 
Totalt 50 sångsugna personer - medlemmar och 
ett antal medföljande vänner - installerades på 
scenen bakom varsitt notställ så att vi satt pre-
cis som Radiokören gör vid sina repetitioner.  

Medlemmarna i damkören Vintage-kören - 
Christina Östman, Ulrika Kyhle, Annika Hudak, 
Annika Eliasson Frick, Lena Söderström, Su-
sanne Carlström, Helena Olsson och Ulla Sjö-
blom - är alla erfarna sångerskor, flertalet med 
många års erfarenhet från Radiokören som bör-
jat sjunga ihop.  
De debuterade nu för oss med sin nybildade kör 
och roade oss och sig själva med raffinerad kör-
sång blandat med skoj och upptåg. Det var up-
penbart att de har väldigt roligt tillsammans 

men de visade även att de är proffsiga körledare 
och skickliga pianister.  
 
Vi fick börja med att mjuka upp lederna, känna 
magstödet och kontrollera hållningen samt 
värma upp våra röster innan vi delades in i tre 
grupper för att sjunga en kanon, Staden vaknar, 
som inte var alldeles enkel. Alla fick släppa loss i 
Till havs innan det var dags för stämsång och 
slutligen mera kanon.  
Vi njöt alla av att vi plötsligt sjöng så bra. Våra 
åtta sångledare ställde sig nämligen bakom den 

 
stora vänföreningskören så att vi alla hade ett 
skönsjungande proffs bakom ryggen med resul-
tat att vi alla sjöng bättre än någonsin. 
 
Tänk så bra det skulle låta om man alltid hade en 
sjungande Vintage-dam bakom ryggen. 
 

Text: Agneta Söderman 
Foto: Pär Trehörning 
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Bejublad Concerto Grotto med Berwald och 

Beethoven 

-Det var bland de bästa konserterna hit-

tills, var det några som sa vid Concerto 

Grotto den 11 november, den 36:e i ord-

ningen. 

Över hundra vänner fick njuta av Niklas Anders-

son, klarinett, Henrik Blixt, fagott, Hans Lars-

son, valthorn, Iskandar Komilov, violin, Riikka 

Repo, viola, Helena Nilsson, cello och Ingalill 

Hillerud, kontrabas, som spelade två septetter 

av Franz Berwald och Ludwig van Beethoven. 

Vi på 2000-talet är lyckligt lottade att två olika 

tonsättare har skrivit två verk med en speciell 

besättning blås- och stråkinstrument. Den ena 

av dem - Ludwig - var firad redan under sin livs-

tid, medan stackars Franz var ifrågasatt och 

nästan hånad när han levde. Först senare inser 
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vi hur långt före sin tid han var och hur utsökt 

han bygger upp sina verk och sin instrumentat-

ion. Ni kan läsa Kerstin Franzéns rapport från 

vår Berwaldkväll den 28 oktober på annan plats 

här Berwaldbladet. 

Musikerna fick fram det sublima och samtidigt 

medryckande i Berwalds septett från 1818 och 

ett underbart legatospel i Beethovens Adagio 

cantabile. Det senare innebär sångbart, och nog 

”sjöng” det om dessa fina musiker ur Radiosym-

fonikerna. Långa och varma applåder fick de 

som tack (och blommor). 

Och innan var det en liten drink utanför podiet. 

Som vanligt. 

Och efteråt, ja då var det traditionsenlig buffé 

med lax, kyckling och kallskuret från Dag Hen-

rikssons hand. Han använder annars sina fingrar 

att spela klarinett, inte minst ess-klarinett. Till 

exempel i Gustav Mahlers tredje symfoni som 

Radiosymfonikerna spelar i början av decem-

ber. 

-Ja, där är det faktiskt två ess-klarinetter, förkla-

rar Dag och lassar upp lite mer lax.  

Vännerna runt omkring i foajén på parketten 

har dragit ihop bord och pratar, dricker och äter 

glatt. Gunilla Rönnholm ”stör” det genom att 

förrätta lottdragning. Som vanligt (igen) är det 

färre som vinner än som inte vinner. Ja, ja sånt 

är livet. 

Sen gick vi hem. Stort tack till våra scentekniker 

och personalen på Elwing & Co. 

Text: Pär Trehörning 

Foto: Per Lindvall 
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-Det ska bli spännande att få arbeta för och 

med två av landets främsta ensembler. 

För alla ensembler är det viktigt att ha ett 

konstant och kontinuerligt flöde av utma-

ningar. Det är på det sättet Radiosymfoni-

kerna och Radiokören har kommit till den 

nivån de har nu. Så ska de  fortsätta att 

utvecklas, genom att leta upp utmanande 

program med de bästa dirigenterna och 

solisterna. 

Det säger Staffan Becker, Berwaldhallens nye 

konserthuschef. Han tillträdde 2 december, 

men jag träffar honom redan i oktober. Då har 

han fjorton dagar kvar som chef i Vara konsert-

hus. 

Han tillägger att Sveriges Radios public service-

uppdrag skapar stora möjligheter för både 

Radiosymfonikerna och Radiokören att ut-

veckla samarbetet med olika redaktioner och 

att nå ut till en bredare publik i etern.  

Hur det ska gå till vill Staffan Becker åter-

komma till när han väl kommit på plats och 

mött sina nya medarbetare. Men han tror att 

man ska finna vägar för att finna andra kanalers 

publik.  

-Klassisk musik och dess uttryck behöver inte 

bara finnas i P2, understryker han. Ett exempel 

på samarbete mellan kanaler är Nordegren & 

Epstein på eftermiddagarna i P1, som i sina 

program bjuder in musiker från Radiosymfoni-

kerna som får berätta om och spela på sina 

instrument. Det är ett sätta att väcka nyfiken-

het kring orkestern och dess musiker. 

Han tror också att program med spel- och film-

musik och inte minst disco med symfoniorkes-

ter kan innebära att den lite annorlunda publi-

ken som då kommer, kan få en ny upplevelse. 

-De hör och ser ”sin musik” spelas av nära 100 

personer på akustiska instrument. Det kan nog 

vara en aha-upplevelse för många. Och för-

hoppningsvis kan det leda till att de återkom-

mer. 

Staffan Becker tror inte att konkurrensen om 

konsertpubliken nödvändigtvis handlar om 

pengar eller om biljettpriser. Konkurrensen 

handlar istället om människors tid. De flesta av 

oss lever i olika faser i livet med studier, karriär, 

barn och så vidare. 

-En rimlig målsättning skulle vara att försöka få 

så många som möjligt att besöka Berwaldhal-

len minst två gånger innan de fyllt 25 - 30 år. 

Sedan är många upptagna med annat i livet. 

När sedan barnen blivit vuxna och föräldrarna 

är 50–55 år och har varit i Berwaldhallen tidi-

gare, då är det lättare att få dem att komma 

tillbaka, än om de aldrig har varit på en klassisk 

konsert.  

-Ska vi se det som din vision som Berwaldhal-

lens konserthuschef, försöker jag. 

-Nja, säger Staffan efter en stunds tvekan, jag 

vill nog börja arbeta först, men det vore fantas-

Berwaldhallens nye chef  Staffan Becker: 

”En aktiv vänförening kan vara värd sin vikt 

i guld!” 
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tiskt om det kunde bli så.  

De allra flesta hade aldrig varit i ett konsert-

hus när Vara konserthus inviges 2003. Han 

berättar att han som konserthuschef har ar-

betat mycket med att försöka sänka den 

mentala tröskeln för konsertbesöket.  Att 

konserthuset blir en förlängning av det egna 

vardagsrummet, en plats där alla får finnas. 

Dit ska alla kunna gå med sina vänner och 

bekanta för att uppleva scenkonst, vara del-

aktig och känna att man ingår en gemenskap 

som man i sin tur kan dela med andra. Det 

som förut var en helt främmande värld, har 

nu blivit en del av livet för många, åtminstone 

i Vara. 

-Berwaldhallens personal får besökarna att 

känna sig välkomna och omhändertagna. Och 

det är i konserthussalen som elektriciteten, 

spänningen och upplevelsen är som starkast. 

Det är i ögonblicket, i rummet det händer. 

Musikerna och sångarna behöver en närva-

rande publik på plats. Därmed inte sagt att de 

som sitter hemma och lyssnar inte kan bli 

engagerade.  Men det 

måste gå att förena båda 

upplevelserna. 

Där tycker den nya kon-

serthuschefen att Ber-

waldhallens nya grepp 

med den så kallade 

”Upptakten” före konser-

ten är positivt. Då kan man 

samla olika personer med 

olika erfarenheter och 

synpunkter på musiken 

som ger publiken en ny 

dimension.  

Beslutsvägarna i Vara kon-

serthus är korta och framhållningen och pla-

neringen relativt kort. Publikunderlaget ligger 

på cirka 270 000 personer i upptagningsområ-

det. Där var Staffan både VD och konstnärlig 

ledare. Nu väntar Sveriges största konsert-

hus, med längre beslutsvägar, lång framför-

hållning, fler chefer uppåt i organisationen, 

med en chefsdirigent som konstnärlig ledare 

och allt detta inom ramen för public service. 

Vad fick Staffan Becker att söka det jobbet, 

undrar jag. 

-Efter att ha spelat kontrabas i nuvarande 

Kungliga Filharmonin i Stockholm, varit chef 

för både Musik i Dalarna och Dala Sinfoniet-

tan och senare Vara konserthus, då kände jag 

att jag bara måste ta den här utmaningen. 

Det är ett så spännande uppdrag.  Dessutom 

bor min familj i Stockholm. Men kanske fram-

för allt att komma tillbaka till ett slags ur-

sprung som före detta musiker att få arbete 

med en symfoniorkester.    

För ett drygt år sedan flyttade stora delar av 

Staffan Becker, ny konserthuschef i Berwaldhallen.   

Foto: Micke Grönberg / SR  
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Staffan Becker är gift och har tre barn. Han bor i centrala Stockholm och gillar att laga 

mat, träna och gå på konserter på fritiden. 

Berwaldhallens administration från den så kal-

lade Gröna villan (till höger om Berwaldhallen) 

till radiohuset på Oxenstiernsgatan, bakom 

hallen. Staffan tror att det kan vara en fördel, 

med tanke på att han vill arbeta så nära Sveri-

ges Radio som det går. 

-Samtidigt ser jag en fara i det, att jag som chef 

kan komma för långt från ensemblerna som jag 

vill vara nära. Jag vill träffa musiker, sångare 

och andra i Berwaldhallen personligen så ofta 

jag kan. Och även om jag har varit musiker i 20 

år så innebär början av mitt nya jobb mycket av 

lärande om en ny organisation, att lära känna 

nära 170 medarbetare, liksom om personalens 

behov av utrymmen och en bra arbetsmiljö.  

Vad kan då Vänföreningen göra för Radiosym-

fonikerna och Radiokören? 

-Vänföreningen kan ha en jättestor betydelse 

för både orkestern och kören. Ni är ju deras 

bästa kompisar! Bara att känna att en ideell 

förening faktiskt finns till och verkar för deras 

bästa. Och Vänföreningens medlemmar kom-

mer närmare musiker, sångare och dirigenter. 

Det ger ytterligare en dimension till verksam-

heten.  

Staffan tillägger att en vänförening dessutom 

kan ha en viss opinionsbildande förmåga.   

-Jag startade Dalasinfoniettans vänförening när 

jag arbetade där och vi lyckades få dåvarande 

landshövdingen Maria Norrfalk med i styrelsen. 

Hon var dessutom engagerad och deltog i flera 

styrelsemöten. Det skapade i sin tur kredibilitet 

åt Dalasinfoniettan.  

Och som orkesterchef samarbetade Staffan 

Becker mycket med landshövdingen och bjöds 

in till olika representationer där ibland kunga-

huset närvarade och där musiker från Dalasin-

foniettan spelade.  

-Och även om Radiosymfonikerna och Radiokö-

ren i sig kanske inte behöver det Dalasinfoniet-

tan fick, skapar det en viss pondus åt vänför-

eningen, tillägger Staffan. 

Staffan undrar också hur vi gör för att rekrytera 

nya medlemmar. 

-Det bygger ju mycket på lust att gå med, för-

klarar han. Det måste kännas som ”den här 

föreningen verkar kul, jag vill vara med i deras 

gemenskap”. 

Han berättar att Musiken i Dalarna anordnade 

speciella konsertintroduktioner bara för vänför-

eningens medlemmar i samband med konser-

ter.  

Staffan Becker avslutar med att han gärna vill 

träffa både styrelsen och medlemmarna efter 

att ha arbetat ett tag och föreslår dessutom att 

personer från Vänföreningen, han och andra 

kan träffas för att diskutera hur föreningen kan 

värva fler medlemmar. 

Det tackar vi för. Lycka till Staffan Becker och 

varmt välkommen till Berwaldhallen, Radiosym-

fonikerna, Radiokören och Vänföreningen. 

 

Pär Trehörning 
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Radiosymfonikerna och Radiokören i Pisa 

”Selig sind” sjunger tenorer och basar och 

ett sista arpeggio i harporna avslutar Jo-

hannes Brahms ”Ein deutsches Requiem”.  

Daniel Harding sänker långsamt händer-

na. Djup tystnad. I 20 sekunder får själen 

ro i Pisas katedral. Sedan långa och varma 

applåder till Radiokören och Sveriges Ra-

dios Symfoniorkester. Och till sopranen 

Hanna Husáhr och barytonen Mark Stone.  

Katedralen i Pisa, snett emot det mer berömda 

lutande tornet, har en jättelik höjd. Men akusti-

ken är påfallande varm med en behaglig och 

måttligt lång efterklang. Det utnyttjar Daniel 

Harding och får fram dels en bra balans mellan 

orkester och kör, dels hör jag klanger från 

träblåsarna jag inte uppfattat tidigare. 

Under repetitionsarbetet flyttade Daniel so-

pransolisten Hanna Husáhr från att stå framför 

orkestern, till en gradäng vid sidan av kören 

bakom orkestern.  

Det var som om en ängel sjöng. Hannas röst 

skimrade i femte satsen ”Ihr habt nun Traurig-

keit”.  

Sällan har jag hört både Radiosymfonikerna och 

Radiokören (förstärkt med fyra extra korister 

per stämma) sjunga med en sådan intensitet 

och inlevelse. Och när musikerna lyckas få en 

hel symfoniorkester att ”sjunga”, då är det 

fulländat.  

Knappt en hostning från den fulltaliga och 

gripna publiken. 

Konserten den 7 september inledde årets festi-

val i Pisa ”Anima Mundi” där Daniel Harding är 

konstnärlig ledare.  Efter succén förra året blev 

Radiosymfonikerna på stående fot inbjudna att 

komma tillbaka. 

Men det var en repetition och konsert med 

vissa praktiska förhinder. Några från kören och 

orkestern mellanlandade i Köpenhamn. Där 

strejkade delar av personalen, vilket innebar 

förseningar. Dessutom var det flera som aldrig 

fick sitt bagage i tid till Pisa. Så det blev att 

köpa kläder på stan för en del.   

Men om man nu spelar kontrabas, då kan man 

ha sina scenklädsel i baslådan, en hiskeligt stor 

pyramidlik mojäng där basen förvaras vid trans-

porter.  

Alla instrument - utom dem som musikerna 

själva tar med sig åker nämligen lastbil. Sedan 

över 30 år är det samma firma som kör Radio-

symfonikernas alla instrument kors och tvärs 

genom Europa.  

Katedralen är magnifik med underbar akustik. 
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-Pappa Dennis kör och sonen Gerry plus en kom-

pis packar bilen.  De vet exakt hur de vill ha det, 

berättar Berwaldhallens scentekniker Jens Jer-

vik.  

Han är på plats i Pisa, det är alltid någon eller 

några av scenteknikerna som följer med vid tur-

néer. Jag träffar honom dagen efter konserten 

utanför hotellet i stan där jag väntar på att bjuda 

Hanna Husáhr på en glass.  

Väl nere på konsertorten hjälper lokala scentek-

niker till att duka för orkester och kör, det vill 

säga bygga scen och placera ut stolar, notställ, 

mikrofoner med mera. Och sedan plocka bort 

alltihop efteråt.  

-Det fungerar utmärkt, säger Jens. Enda stress-

momentet här i Pisa var att vi var tvungna att 

lämna piazzan utanför katedralen senast 23.oo 

på konsertdagen. Men det gick bra. 

Att konka instrument, gradänger och allehanda 

utrustning brukar man förknippa med yrket 

”råddare”. När man dukar upp för klassisk musik 

heter det dock scentekniker. Men då Jens har 

varit råddare, bland annat för Rolling Stones, kan 

han jämföra. 

-Att vara råddare är tyngre, större och mer, sam-

manfattar Jens med ett leende.  

Pisa är en ganska liten och behändig stad om 

uttrycket tillåts.  Mitt emot järnvägsstationen en 

piazza där Victor Emanuel II (det enade Italiens 

förste kung) står staty. En vacker bro leder över 

floden Arno på slingande gator upp mot lutande 

tornet och katedralen, förbi caféer, små restau-

ranger under arkader och ännu mindre barer. 

God glass!  

På lördagar små marknader lite överallt. 

Lutande tornet vaktas av unga pojkar med k-pist 

och för att gå upp i tornet krävs biljett. Kön är 

märkligt kort vilket beror på att när du köper 

biljett, bestämmer du en tid då du vill gå upp. 

Praktiskt och effektivt. När jag gick ner efter att 

ha skådat utsikten och de enorma klockorna 

högst upp, märkte jag tydligt lutningen. 

 

Pär Trehörning 

Berwaldbladets utsände medarbetare               

som skrev och tog bilder 

Andra violinstämman under repetitionen i 
katedralen. Sopransolist Hanna Husáhr i 
bakgrunden. 

Pukisten Thomas Nilsson prövar pukorna och 
Rickard Collin letar plats i Radiokören. 
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…för övrigt… 

har violinisten Bo Söderström i över sju år brett 

otaliga mackor till sina kollegor för att de inte 

ska drabbas av sockerfall i pauserna under 

repetitionerna. Arbetet utförs i det som i P2 

programmet Musikrevyn häromdagen kallades 

lunchrestaurangen, vilken Bosse fortfarande 

letar efter. 

Men mackor blir det. Med Västerbotten-ost. 

- Den döljer smaken på vilket bröd som helst, 

som Bosse utrycker saken. 

 

...varför finns det så lite touchar nu för tiden… 

undrade bland andra styrelseledamoten Ag-

neta Söderman.  

-Njaa, det gick lite inflation i det där fanfareriet, 

förklarar Bo Söderström (som just brett den 

sista mackan färdig). Det ska vara lite exklusivt. 

-Jo, men nu hör vi ju ALDRIG någon touche, 

protesterar jag. 

-Jo, vi gav faktiskt en touche till i 86-årige 

Michel Plasson i januari, infogar Bosse. Men 

det var också en fullständigt enastående kon-

sert.  

Men vad är då en touche? Touche kommer från 

italienska toccata och betyder orkesterfanfar 

som används som hyllning. 

Touchen är således musikernas och orkesterns 

alldeles egen hedersbetygelse till en dirigent 

som gjort något alldeles extra. Och därför ska 

det vara lite ovanligt. 

-Det är konsertmästaren som ger trumpet-

stämman en vink om att nu är det dags, förkla-

rar Bosse, om nu inte stämman själv sätter 

åstad. Ess-dur brukar man spela i. Men istället 

för att ge touche reser vi oss - trots anmodan - 

inte upp när dirigenten kommer in. Då får han 

eller hon ta emot alla applåder och hyllningar 

alldeles själv. 

En touche verkar - trots det italienska påbrået - 

dessutom vara ett svenskt påhitt. Jag har åt-

minstone inte sett det utomlands. När maestro 

Riccardo Muti fick ta emot fanfaren efter ett 

fantastiskt uppförande av Verdis Otello i Kon-

serthuset, undrade han vad det var för något. 

”Det var för er, maestro”, upplyste någon. Då 

log denna mästerdirigent och såg lite rörd ut. 

Och för publiken innebär en touche ett sublimt 

avslut på en fantastisk musikupplevelse och jag 

håller helt med Agneta: 

-Jag får alltid tårar i ögonen och håret reser sig 

på armarna. Såååå härligt att få uppleva. 

-Var lugn, intygar Bo Söderström. Ni kommer 

att få höra fler touchar i Berwaldhallen! 
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Årets stipendiater 

John Lingesjö, trombon; Per Sporrong, violin och Kristina Lignell, viola från Radiosymfonikerna 0ch 

Mathias Brorson, bas i Radiokören, fick lördagen den 9 november ta emot Vänföreningens stipen-

dium om 25 000 kronor vardera ur ordföranden Gunilla Rönnholms hand. Diplom och blommor över-

räcktes och applåderna dånade. I Berwaldbladets första nummer 2020 får du möta dem närmare.  

Foto: Per Lindvall 

Medlemsresa 4 april 2020 till Uppsala! 

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

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

Dessutom 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 

baryton.  

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. 

Läs mer i inbjudan från Larssons Bussresor som medföljer detta Berwaldblad.  

OBS anmälan endast till Larssons Bussresor. 
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Kalendarium våren 2020  
 
Utgåva 2019-12-08 
 

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

Studio 2 i Radiohuset: Oxenstiernsgatan 20.  

Använd endast detta kalendarium, inte från tidigare Berwaldblad. Eventuella ändringar efter 2019-11-

25  hittar du på vår webbsida www.kalendarium.nu.   

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

varar, 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 repétitioner i Berwaldhallen på gatuplan (första raden) 

Kom gärna 30 minuter före repetitionsstart! Inget insläpp efter repetitionens början! Gå in via stora 

entrén, visa ditt medlemskort och skriv upp dig på de listor som finns. Styrelseledamöter hjälper dig. 

Det är av brandskyddsskäl som listorna finns. 

Observera att du inte får lämna konserthallen under pågående musicerande. Om du vill gå därifrån 

får du bara göra det under de pauser som finns.  

Om du vill lämna foajén under pauser:  Kontakta någon av ledamöterna från styrelsen som ser till att 
det antecknas på listorna att du gått ut. Sedan följer ledamöterna dig ut från foajén. Öppna inte själv 
några dörrar, vi hjälper dig. Om du återvänder efter paus måste du skriva upp dig på listan igen. 

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

medhavd lunch. 

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 pre-

senterar de verk som repeteras. I BW görs det vid garderoben på första raden, i Studio 2 utanför 

dörren. Vi reserverar oss för att det kan förekomma förhinder för introduktionen.  

I de korta pauserna (se ovan) försöker vi få dirigent, solist eller musiker/sångare att pausprata om de 

verk som repeteras. Detta annonseras samma dag vid garderoben på första raden i BW, respektive 

utanför Studio 2. 
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Tisdag 14 januari 11:15-15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Tobias Ringborg. Solister: Erikka Nylund, viola,                                      
Fredrik Ekdahl, fagott 
Molly Klein: uruppförande 
Wilhelm Stenhammar: Två sentimentala romanser 
Franz Berwald: Sinfonie Singuliére                                                                             Konsert 15 och 16 januari  
 
Onsdag 29 januari 11:15- 15:05 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO. Dirigent: Klaus Mäkelä. Solist: Pekka Kuusisto, violin 
Daniel Bjarnason: Violinkonsert 
Igor Stravinskij: Petrusjka (version 1947) 
Jimmy López: Perú Negro: for orchestra                                                                    Konsert 30 och 31 januari  
        
Fredag 31 januari 09:30-12:30 Studio 2 
Repetition med RK. Instuderare: DRebecka Gustafsson 
Flertal verk á capella. Bland annat av Mendelssohn. Brams, Reger, m. fl.                 Konsert 8 februari 
 
Måndag 24 februari 17.30-19.00 (cirka) Sveriges Radio, Radiohuset 
Visning av Sveriges Radios musikbibliotek - musikbibliotekarie Evabritt Selén är vår guide.                           
Vi återkommer med detaljer på vår webbsida, RSKV,se och via e-post. 
 
Onsdag 4 mars 11:15-15:05 Berwaldhallen  
Repetition med SRSO. Dirigent: Barbara Hanningan. Solister: Marta Swiderska, mezzosopran,           
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. Musik, lättare förtäring samt årsmötesförhandlingar.  
                                                                                                                                                        Se kallelse på sid 4. 
 
 
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 

https://www.srso.se/konsert/40-ar-av-musik-jubilarerna/
https://www.radiokoren.se/konsert/musiken-berattar-petrusjka/
https://www.radiokoren.se/konsert/upptack-brett-dean-cellokonserten/
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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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, sopran,                  
Tilman Lichdi, tenor, Jóhann Kristinsson, baryton. 
Wolfgang Amadeus Mozart: Mässa nr 18 c-moll KV 427 
                                                                 Se särskild inbjudan som bifogas detta Berwaldblad. Samt på sid 14.  
 
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. 
 
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   
Vänkonsert - program meddelas senare via e-post och på Vänföreningens webbplats. 
 
Tisdag 28 april 10:00-14:20 Berwaldhallen 
Repetition med SRSO och RK. Dirigent: Daniel Harding Solister: ej bestämda 
Antonin Dvorak: Den gyllene spinnrocken 
Béla Bartok: Cantata  
Richard Strauss: Also Sprach Zarathustra                            Inför Radiosymfonikernas turné till Hamburg. 
 
Måndag 25 maj 17.30-19.00 (cirka) Studio 2    
Medlemsträff - Beethovenkväll med Birgitta Huldt, musikkritiker och föredragshållare med musik-
illustrationer och  levande musik med medlemmar ur Radiosymfonikerna. 
 
Torsdag 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 
 
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 

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-missa-solemnis/
https://www.berwaldhallen.se/konsert/beethoven-250-symfoni-nr-9/
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I min förra artikel (Berwaldbladet 3/2019) 

beskrev jag alla svårigheter att få Ber-

waldhallen byggd överhuvudtaget. Där 

fanns många som kämpade för att det 

skulle bli verklighet. Ytterligare en person 

är Olof Rydbeck, en stor anhängare och 

försvarare av orkestern under alla sina år 

som chef för Sveriges Radio 1955–1970. 

Olof Rydbeck dirigerade till och med or-

kestern vid sin avskedsfest i september 

1970. Med detta sagt kan det finnas ytter-

ligare personer som stridit för vår kära 

Berwaldhall, men man kan inte nämna 

alla. 

Men nu står ju hallen här på Djurgården 

sedan 40 år. Men hur blev det då? Hur är 

akustiken? Vad tycker musikerna och 

scenteknikerna?  Och publiken, gillar de 

Berwaldhallen? Blev det bra efter alla 

vedermödor? 

Vi börjar med akustiken. Bo Söderström, violi-

nist, som har spelat längst i orkestern, han 

minns känslan när orkestern för första gången 

satt på podiet för att repetera invigningskon-

serten med Herbert Blomstedt. 

-Vi tog de första ackorden och det sa bara poff. 

Det var snustorrt, torrt och en extrem kort 

efterklang. (Det senare mätte man genom ett 

pistolskott.) 

Det var ju ingen bra start som man säger. Så 

man började bland annat experimentera med 

de olika ribbor som sitter utmed väggarna runt 

orkestern. Ribborna har olika funktion för att 

påverka akustiken.  Dessutom satte man upp 

reflektorer för att fånga upp och reflektera 

ljudet. Akustikexperter var på plats och gav 

råd. 

-Det är ett ständigt pågående arbete med aku-

stik, förklarar Bo, och det har blivit mycket 

bättre. Jag tycker att akustiken är bra nu i Ber-

waldhallen och att vi hör varandra väl på po-

diet. 

Till saken hör att dirigentens plats för att balan-

sera orkestern inte är optimal.  

- Vi försöker få dirigenten att vid tillfällen gå ut 

och lyssna i salongen för att få ljudbilden klar 

för sig. 

En del musiker tycker att akustiken har en 

framträdande diskant och podiegolvet är hårt, 

vilket påverkar klangen.  

Sedan finns det naturligtvis många olika upp-

fattningar om vad god akustik är för något.  

Hur fungerar då hallen för Radiokören och 

andra körer? 

-Att sjunga a capella i Berwaldhallen kan vara 

lite problematiskt i verk med stora linjer ef-

tersom det är så kort efterklang, säger Sofia 

Niklasson, sopran i Radiokören. Det är lättare 

med rytmisk musik som inte kräver så mycket 

hjälp av akustiken, utan snarare vinner på en 

torrare sal. Generellt tycker jag nog att många 

kyrkorum passar bättre än konsertsalar för 

körsång, när det gäller a capella sång. Konsert-

husen i Japan med sin fantastiska akustisk är 

dock undantagna! 

Ofta är det konsert med såväl orkester som 

kör. Då står ofta kören på körläktaren. 

-Då är det långt fram till dirigenten, konstaterar 

Berwaldhallen - 40-åringen med förhinder 
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Sofia. En kör är i allmänhet van vid ett kortare 

avstånd till sin dirigent än en orkester har, i alla 

fall när man gör a cappellamusik. Därför är det 

alltid en utmaning vid stora verk då vi måste stå 

på körläktaren. Men man vänjer sig efter ett 

par rep. 

Bra scen men varma lampor 

-Jag tycker vi har en vacker och bra akustik, 

säger scentekniker och instrumentansvarige 

Per Sjögren. Men man märker att detta är en 

studio byggd för klassisk musik. Vid popkonser-

ter eller andra evenemang som kräver mikro-

fonförstärkning, är det många ljudtekniker som 

har svårt att skapa en bra ljudbild. Tonerna far 

omkring lite hur som helst. 

En fördel är att hallen är bra placerad, i centrum 

med instrument- och utrustningsrum på ömse 

sidor. Allt är byggt i samma plan och stolar, 

notställ och annan utrustning vilar på kärror 

som dras in på podiet. Men stolarna till musi-

kerna är tunga och många (det märker vi i Vän-

föreningen när vi ställer i ordning scenen för 

Concerto Grotto). 

-Det kan bli slitsamt för kroppen, intygar Per. 

Men jobbigast är när vi ska sätta upp tyg utmed 

sidorna på scenen. Då måste vi luta oss från 

första raden ner mot podiet för att fästa tyget. 

Det är inte bra för ryggen. 

I stort tycker Per Sjögren att det mesta funge-

rar, även om det märks att de motorstyrda 

gradängerna från 1990-talet (där musikerna 

sitter i olika plan) börjar bli gamla. De kärvar lite 

och scenteknikerna måste provgå för att man 

inte ska snubbla över skarvarna. Men han har 

några önskemål: 

-Notställ utan ben, säger han lite finurligt. Tänk 

att ha notställ som svävar fritt i luften. Mycket 

enklare. 

Skämt åsido, något som förr eller senare måste 

åtgärdas är belysningen. Det finns ett EU-

direktiv att glödlampor ska fasas ut.  

-Det blir snabbt mycket varmt och här sitter 

musikerna 30–40 timmar i veckan, säger Per. 

Dessutom måste vi alltid dra ner strålkastarna 

när vi ska sätta nytt ljus, och det kan vara 

många justeringar.  

Inget är bestämt än men förhoppningsvis är en 

ny och modernare belysning på väg.  Och även 

om det innebär en stor investering lär den be-

tala sig relativt snart eftersom modernare ljus-

sättning lär minska energikostnaderna. Dessu-

tom slipper musikerna och sångarna den höga 

värmen. 

-Är scenen för liten, undrar jag. 

Scentekniker och instrumentansvarige Per 
Sjögren vid de stora D-flyglarna som an-
vänds vid pianokonserter.                         
Foto: Pär Trehörning 
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-Egentligen inte, plattformen är i sig tillräckligt 

stor, men många vill gärna sitta i mitten. Där hör 

musikerna bra och de vill sitta tillsammans. 

Fin och varm klang tycker publiken 

Många av de konsertbesökare jag talat med 

betonar att de tycker akustiken i Berwaldhallen 

är varm och vacker. Nu kan det bero på var man 

sitter i konserthallen och det finns säkert de 

som tycker annorlunda. En fördel är också att 

hallen är byggd så att publiken kommer när-

mare musiker, körsångare och solister jämfört 

med exempelvis Konserthuset i Stockholm. 

Agneta Stywberg har gått på konserter Ber-

waldhallen mer eller mindre sedan den bygg-

des. 

-Jag gick med min pianolärarinna och då var det 

viktigt att vi satt så att vi såg pianistens händer, 

säger hon. Jag tycker mycket om klangen och 

man sitter bra. 

Hennes väninna Siv Persson, som i många år 

arbetade på Världsnaturfonden som medverkat 

vid Östersjöfestivalerna genom samarbeten 

kring seminarier, tillägger att hon tycker om det 

lite strama i själva byggnaden, att vi kan se ber-

get. 

-Dessutom är det enkelt att gå hit, konstaterar 

Siv. Det känns öppet och välkomnande, perso-

nalen är mycket vänlig. Jag tycker också om den 

nya foajén utanför första raden.  

Det tycks finnas en låg ”mental tröskel” för att 

komma till Berwaldhallen. Det nämner vår nye 

konserthuschef Staffan Becker i min intervju 

med honom på annan plats här i Berwaldbladet. 

Trångt och få lokaler ”backstage” bakom     

scenen 

Om nu det är mycket positiva tongångar från 

publiken och även från många musiker om kon-

serthallen som sådan, är det inte lika dur-aktigt 

bakom scenen. 

-Det är ju lite märkligt, säger Bo Söderström, att 

de inte tänkte till när det gäller musikernas be-

hov bakom scenen när de byggde Berwaldhal-

len.  

Det är således inte nuvarande lednings ”fel” att 

musikerna har bristfälliga lokaler. Och den här 

artikelns syfte är inte att kritisera ledningen, 

utan att ge en liten bild för Vänföreningens 

medlemmar hur det ser ut bakom scenen, eller 

backstage som det också kallas. 

Men faktum är att musikerna har en för trång 

och liten cafeteria, för få individuella övnings-

rum - bara 8–9 stycken - och för vissa instru-

mentgrupper inga riktigt bra lokaler för stämre-

petitioner.  

Violinstämmorna repeterar antingen i foajén 

utanför andra raden i Berwaldhallen eller i nå-

gon studio i Radiohuset. Brassektionen parkerar 

sig i kulverten till vänster om hallen. 

-Vi hornister övar i vårt övningsrum en trappa 

upp, säger Hans Larsson. Vi får plats men akusti-

Ett samtal om Berwaldhallen med Agneta 
Stywberg och Siv Persson (höger) före kon-
serten fredagen den 8 november. Den tunn-
hårige mannen på bilden är redaktören själv. 
Foto: Per Lindvall 
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Delar av slagverket som förvaras direkt bakom scenen dit trappan till vänster leder,   

Notställ och stolar körs fram på vagnar in på podiet,  Övningsrum för musikerna.                       

Foto: Pär Trehörning  

ken ar jättehård. Det smäller när vi spelar. 

-Vi har ju, till skillnad från de flesta andra trots 

allt ett fint rum som vi är glada över och som 

fyller en bra funktion, säger Ingalill Hillerud, 

kontrabasist. Såklart lite trångt på stämrep, 

men ändå ok. 

Riktigt trångt är det i violinstämmornas så kal-

lad uppackningsrum. Där ska som mest 34 mu-

siker samsas om  25-30 kvadratmeter inför kon-

serter. 

Och när Radiokören och andra körer kommer 

för att medverka tillsammans med orkestern då 

blir det trångt i omklädningsrum och på toalet-

terna.  

Musikernas önskelista är således fler övnings-

rum som inte läcker ut ljud, riktiga lokaler för 

stämrepetitioner och en större cafeteria. I den 

nuvarande får man bara vara 40 personer och 

orkestern har över 100 medlemmar.  

Och frågan är vad man kan göra med en kon-

sertsal som Berwaldhallen, placerad och in-

sprängd i ett berg som den är. Ledningen är 

medveten om både bristerna och musikernas 

behov, och före årsskiftet ska ett projektarbete 

påbörjas om en översyn av lokalbehovet back-

stage för musikerna.  

Pär Trehörning 
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Vi var drygt 70 personer som kom till Per Hen-
ning Olssons föredrag om Franz Berwald mån-
dag den 28 oktober i Studio 2. 
 
Per Henning berättade målande om Berwalds 
dramatiska och händelserika liv.  
Berwald som med tiden blev en av Sveriges 
största tonsättare föddes 1796 i Stockholm och 
dog här också 71 år senare. Men hans liv förflöt 
långt ifrån lugnt och obekymrat. 
 
Berwald hade tyskt påbrå och var född i en mu-
sikersläkt. Han lärde sig spela fiol som barn och 
började tidigt att komponera. Han fick några 
verk framförda men utan framgång. 
Reste utomlands, förkovrade sig och fick kon-
takter men leva på sin musik kunde han 
inte. Kritikerna tyckte hans musik saknade melo-
dier och bara hade konstiga ackord staplade på 
varandra. 
 
Han var tvungen söka sig andra möjligheter till 
försörjning och grundade i Stockholm ett orto-
pediskt institut som var banbrytande i sitt slag. 
Gifte sig. Kom på grönare kvist och efter ett 
antal år gav han sig åter ut på resa. Nu till Wien.  
 
Det är musiker han vill vara. Det är 1840-tal. 
Berwalds Symphonie sérieuse kommer till under 
tiden i Wien liksom operan Estrella de Soria. 
Tjäna pengar på komponerandet kan han dock 
fortfarande inte utan återvänder till Sverige. 
Söker tjänst i hovkapellet och även som director 
musices i Uppsala, men ratas. 
 
Norr om Härnösand låg Sandö glasbruk. Här 
blev Berwald disponent. Han stannade där en 
hel del år. Samtidigt var han skribent, recense-
rade och debatterade. Bland annat var han kri-
tisk mot Musikaliska Akademiens arbete. 
(Kanske inte undra på att hans musik inte spela-
des!) 
 
År 1862 kom en vändning. Estrella de Soria upp-
fördes på Kungliga Operan och blev väl motta-
get. Franz Berwald hyllades äntligen och blev 

invald i Akademien. Några andra verk uppfördes 
också. Men det skulle dröja ytterligare många år 
innan hans tonsättargärning fick det erkän-
nande som den har idag.  
 
Per Henning Olsson delade podiet med fyra 
musiker från Radiosymfonikerna. En bit in i före-
draget fick vi höra Adagio ur Franz Berwalds 
andra stråkkvartett. Iskander Komilov, förste 
violin, Martin Stensson, violin, Diana Crafoord, 
viola och Magnus Lanning, violoncell, spelade. 
De avslutade sedan kvällen med att spela stråk-
kvartett nr 3 i Ess-dur i sin helhet. 
De spelade alla satserna utan avbrott. Förvå-
nande tyckte jag. Per Henning förklarade att det 
var typiskt för den tiden. 
 
En strålande kväll som slutade med rosor till 
föredragshållare och musiker. Och självklart 
varma applåder. 

 
 

Text: Kerstin Franzén 
Foto: Rolf Wiltmo 

 

Tonsättaren som var före sin tid  

Iskander Komilov, Martin Stensson, Diana 
Crafoord och Magnus Lanning spelade Ber-
walds melodiösa tredje stråkkvartett. 

I Ingemar von Heijnes artikel kan ni också läsa 
hur en del personer från Franz Berwalds 
tid reagerade på hans musik. Och även några av 
Berwalds rätt kaxiga bemötanden. 
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”En smula godt huvud gör till sluts alting 
möjligt” 

Franz Berwald (1796–1868). 
Foto från Svenska Akademiens 
webbsida. 

Det låter som ett motto. Franz Berwald skrev orden. De finns i den tjocka dokumentsamlingen som 
gavs ut 1979. Jag, Ingemar von Heijne, har botaniserat i den. Den visar upp en  omstridd och knepig 
människa, som inte gjorde det lätt för sig.                                                                                                 

”Herr Frans Berwald, som vid sitt första uppträdande såsom Violinspelare och 
äfwen efteråt, såsom Kompositör, gaf Publiken förhoppning att han genom flit 
och studier en gång skulle blifwa en utmärkt Konstnär, tyckes ej vilja motsvara, 
utan förvilla sig på afwägar. 

Detta omdöme yttras af de Kännare, så wäl som av de andra Åhörare med någon 
bildning, hwilka wid hans sista Concert gjorde bekantskap med Hr Berwalds sed-
nare arbeten. Herr Berwald uppträdde vid detta tillfälle med tre särskilda slags 
kompositioner: en Concert, en Symfoni och en Qvartett för Fortepiano och Blåsin-
strumenter.  

Det tyckes, som om Herr Berwald, Jagande efter originalitet, och endast 
sträfwande att imponera genom stora effekter, med flit bannlyst allt melodiöst ur 
sina kompositioner; ty huru skall man annars förklara dessa eviga modulationer ur 
en tonart i en annan, hwilka gjorde ett så vidrigt intryck och ej unnade uppmärk-
samheten någon hwilpunkt .Så snart en melodi började låta höra sig, afbröts den 
strax och örat marterades oupphörligt med de plågsammaste  dissonanser, hwil-
ket i längden blef nästan alldeles odrägligt...” 

(Anonym recension från 1821) 

”Just nu har jag en landsman till dig här som jag inte tycker om: herr Bärwald. Det som är eld och 
äkta känsla hos Dig är hos honom skryt och arrogans. Ingenting älskar jag mer än när en människa 
hämningslöst säger vad han tänker; han går på inre känsla. Men så är det inte med Bärwald; han 
skäller bara för att ha något särskilt att säga, men inuti är han kall och philisterhaft …” 

(Unge Felix Mendelssohn till sin gode vän och tonsättar-kollega Adolf Fredrik Lindblad. 1830) 
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”Jag reser på landet för att bättre kunna arbeta och eftertänka. Gärna skulle jag 
meddela mig, om det jag förehaver låg inom Er fattningsförmåga. Cholera Mor-
bus börjar gripa om kring sig i Tyskland. Det bästa medel deremot är oför-
skräckthet! - Tidevarfvet är rikt på stora tilldragelser; låt oss derföre i likhet med 
detsamma, skrida framåt. Läs tidningarne och gläd er för hvarje ny seger öfver 
slaveri och arestocrati . . ..” 

(Berwald till sina sex systrar på Regeringsgatan. 1831.)  

Ni har kanske redan hört att jag här i Berlin, till största förvåning för de utmärktaste Doctorer, 
kurerat ofärdiga barn, genom en av mig till större delen uppfunnen Method, och en mängd här-
till hörande mekaniska instrumenter…  

(Berwald kände till en del om liknande verksamhet i Sverige.) 

”Herr B:s Sinfonie Serieuse är serdeles anspråksfull och dess i det hela mest 
utmärkande kännetecken är dess obegriplighet. Man ser att herr B., hvars her-
ravälde så väl över den musikaliska satsen, som öfwer orkestern äro obestrid-
liga, vågat allt för att - kosta vad det ville - synas originell. . .  Rättvisan fordrar 
dock att i detta fall göra ett undantag för adagiot, hvilket har några vackra och 
klart utvecklade idéer… ” 

(Recension av den enda symfonin som framfördes under Berwalds livstid. 1843)  

”Unga tonsättare börja så gerna med att komponera Romanser och Visor utan att ana at det är 
just denna genre som obemärkt drager dem in i manér och vissa formbildningar, hvilka seder-
mera icke sällan lägga väsentliga hinder i vägen när frågan gäller att komponera ett större musik-
stycke som t.ex. en Sonat, Trio, Quartett osv …” 

(Tidningsartikel av Berwald, 1845) 

”Genom sin ihärdighet att fortgå på en bana till hwilken han bestämt icke är 
kallad gör herr B. ett eget fenomen. Oss förefaller han som en musikalisk alky-
mist. På detta vis är han till och med intressant. Det ligger någonting på visst 
sätt stort i detta ihärdiga sökande efter lapis philosophorum…” 

(Recension 1846) 

”En fråga som icke torde vara så alldeles obetydlig och hvilken inom kort måste besvaras är: vem 
skall bliva kongl. Teaterdirektör? Den ene gissar på grefve A, en sorts skriftställaramatör, hvilken 
anser för idel affectation att finna musiken till Don Juan vacker - hiskeliga utsikter! En annan gis-
sar på dramaturgen herr B, menande, om Engelbrekt med sina dalkarlar skulle fatta tag i töm-
marne, de nog torde regera den nyckfulla Thalia lika bra som en trupp sörmlandsbönder - kolos-
sala utsikter! En tredje gissar på öfverste (jag har glömt namnet): ett ideal av salonglifvets finaste 
turnyrer . . .” 

(Berwald skickade in mycket till tidningar. Publicerades sällan.) 

”Låt mig få veta om Du momentant kan draga någon nytta deraf, i fall jag ytter-
ligare skulle tilllåna Dig en cirka 500 Rd Banko - ty Du skall veta, min bäste vän, 
att jag har ännu många jern i elden, som tarfvar en hel hop utgifter innan jag 
kan återfå mina pengar, s. t, ex 3.000 Rd för ved som ännu står i skogen -      
2017 Rd för timmer som ännu ligger i vattnet . . . ” 
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Carl Eldhs skulptur av Franz Berwald vid 
Berwaldhallens ingång.  

 (Brev till tonsättarkollegan Oscar Byström 1857) 

”Huru ofta höres ej den enfaldiga phrasen upprepas: ’Musikens källor äro uttömda och det återstår 
endast att reproducera!’ 

Enfaldiga bokmagistrar, som blott spåra uppfinningar inom bestämda tidsrymder. Jag vill först 
ställa till eder den fråga om I kommen ihåg huru många gånger ifrån tonen 1 C till 2 E - eller mindst 
det omfång som den menskliga rösten mäktar utföra - med sina mellanliggande halftoner, olika 
ljud kunna omkastas? 

Jo: 355 687 428 096 000 gånger… 

Jag antager att af dessa tusentals musiklärda EN musiklitterat i timmen genomläser 60.000 noter. 
Dagen indelas i 10 arbetstimmar: 600 000 noter. Året i 300 arbetsdagar: 180 000 000 noter. 50 
lefnadsår: 9. 000 000 000 noter. Det felas sålunda ännu Billioner varianter, hvilka blifva obekanta. 
Sålunda låtom oss icke förvillas genom dylika tanklösa påståenden. Konstens gruvor äro outtöm-
liga, ehuru schaktena ligga stundom dolda . . . ” 

(Anteckningar till B:s ”Inledning till Compositionsläran) 
 

Ingemar von Heijne 

 

PS: Franz Berwalds symfoni nr 3, ”Sinfonie singulière ”framförs onsdagen den 15 och torsdagen 
den 16 januari 2020 med Radiosymfonikerna och Tobias Ringborg. Verket uppfördes i november 
1979 då Berwaldhallen invigdes.  

Vid samma konsert uruppförs även Molly Kleins konsert för orkester, viola och fagott, ett beställ-
ningsverk där såväl tonsättare som exekutörer - Eriikka Nylund, viola respektive Fredrik Ekdahl, 
fagott - är 40 år gamla. 

 

 

 

Ingemar är mångå-

rig medarbetare på 

Sveriges Radio och 

medlem i Musika-

liska Akademien.  



 

26 

Jubileumsnötter  
 
För tionde gången är det dags för lite hjärngymnastik, den näst bästa motvikten till all fet julmat. 
Att kroppslig motion är den allra bästa har vi under hösten fått lära oss i teve.  
 
Du som inte varit med förut ska inte fundera på vad man använder tribalsoda till eller vad tand-
otur är för skada. Nej, jag har drabbats av min årliga dyslexi. Här nedan står i vänsterspalten tio 
felstavade tonsättare, varav två är svenska, och i högerspalten verk av samma tonsättare men 
inte i samma ordning.  
 
Din uppgift blir att identifiera tonsättare och verk och para ihop dem. Rättstavade står båda 
spalterna i bokstavsordning, vilket lett till att första paret råkat hamna på samma rad. 
 
Jag vet att många har en otrolig förmåga att flytta om bokstäver bara med ögonen. Om det inte 
lyckas kan det nog vara en hjälp att göra som jag gör när jag vill vara helt säker på att jag inte har 
gjort några fel.  Ta Alfapetbrickor eller små lappar med en bokstav och flytta dem fram och till-
baka. Kanske ser du då plötsligt lösningen.  
 
Lycka till! 
 
SHARMB TRIPALSODA 
 
HONLEDSMENS BOGAFARTSÅREN 
 
ETOMDRIVEN TEDUTOIGALLSÄCK 
 
ELSINNE DEGFELNÅL 
 
SENTERPOST IBARNHEDER 
 
CINICUP IDEELRISKER  
 
CHANSMUN EFORO 
 
RAHMMASTEN SARALEJONVERKEN
  
TASSRUS RESANDE 
 
JIVTRANSKIS TANDOTUR 
          
Vill du tävla om gratisplatser på Concerto Grotto skickar du senast den 10 januari lösningen till 
Erik Juhlin Ängsklockevägen 75, 181 57 Lidingö eller erikjuhlin@tele2.se 
 

 
God Jul och Gott Nytt år!  

 
Erik Juhlin 

mailto:erikjuhlin@tele2.se
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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. 



 

28 

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 

 


