
Månadsbrev nr 7 september 2020   

Bästa Vänföreningsmedlem—konsert den 19 oktober! 
Äntligen kommer vi att få se våra kära musiker på riktigt. Tio musiker från Radiosymfonikerna spelar 
bara för oss i Vänföreningen!  
Program:  
Claude Debussy : Sonata L. 137 (1915) för flöjt, viola och harpa  
Ludwig van Beethoven: Septett i Ess-dur, Op. 20 (1800) 
 
Medverkande:  
Kerttu Aalto-Setälä, flöjt; Eriikka Nylund, viola; Lisa Viguier Vallgårda, harpa 
Iskandar Komilov, violin; Tony Bauer, viola; Helena Nilsson, cello; Benjamin Ziai, kontrabas  
Niklas Andersson, klarinett; Henrik Blixt, fagott och Hans Larsson, valthorn  
 
Plats: S:t Görans kyrka, Welanders väg 1. (Vid Fridhemsplan) 
Tid: måndagen den 19 oktober klockan 18.00. 
Entré: 100 kronor. Endast kontant betalning med exakt belopp för att undvika trängsel vid betalning.  
Anmälan:  Vi följer myndigheternas rekommendationer om begränsat publikantal. Därför måste du an-
mäla dig till denna konsert till ptrehorning@gmail.com  - skriv Konsert 19 okt i ämnesraden  - eller Pär 
Trehörning, Rålambsvägen 52, 11256 Stockholm. Först till kvarn gäller. I bekräftelsen av anmälan får du 
veta mer om konserten och om färdväg dit. 
 

Äntligen årsmöte 
Mars månad och allt ställs in. Dörrar stängs, kontakter upphör, verksamhet-
er stänger ner – Coronan har slagit till. I spåren av detta ställdes även vårt 
årsmöte in, det som skall hållas senast i mars månad.  
Nu skulle vi då sent omsider ändå få till ett årsmöte. Vi har under denna ned-
stängda tid blivit bättre på att använda tekniken  som står till buds och nu 
var det dags för ett digitalt årsmöte! Kallelse till den 8 september har kom-
mit till samtliga medlemmar i augustis månadsbrev. 
 
Nio tappra deltagare utöver styrelsen deltog på årsmötet som gick alldeles 
utmärkt. Efter genomgång av de sedvanliga handlingarna så beviljades sty-
relsen ansvarsfrihet för 2019.  
En förändring i styrelsen, Kerstin Franzén vår eminenta sekreterare lämnar 
oss och Hans-Erik Hallin kommer att axla hennes uppgifter. 
 

Jan Holmberg som under många år varit en av två revisorer har beslutat sig för att avstå omval. Där 
hade vi tyvärr inget nytt förslag utan lämnade den platsen vakant. Styrelsen ska till årsskiftet tillsam-
mans med valberedningen ha tillsatt denna vakanta revisorspost. 
 
Allt var annars som vanligt och alla övriga ställde snällt upp för omval. När förhandlingarna var klara 
kunde vi konstatera att vi saknade Staffan Becker, musiken och smörgåsarna. Vi hoppas att nästa års-
möte blir utan Coronastängning så att vi kan ses och umgås på vårt normala sätt. 
 
Ett stort tack till Kerstin Franzén och Jan Holmberg som under många år bidragit med sina kunskaper.  
Nu fortsätter vi vårt styrelsearbete och hoppas att ni känner att vi kämpar för 
att skapa kontakt med er alla trots att det fysiska mötet inte är tillåtet. 
 
Gunilla Rönnholm, ordförande 
 



 
Med karta och kompass i partiturdjungeln 
 
Hur går det till när en tonsättare skriver partitur var det någon i vår styrelse som undrade över. Aha, 
tänkte jag, det är intressant och sedan kan man fråga sig vad som är ett bra partitur. 
 
Således får du som medlem i detta månadsbrev veta hur tonsättaren Molly Kien satte ihop partituret 
till sin konsert ”Seneca Rocks” för fagott, viola och orkester och i nästa månadsbrev möter vi dirigen-
ten Tobias Ringborg som den 24 januari i år uruppförde Mollys verk med Radiosymfonikerna med Fred-
rik Ekdahl på fagott och Eriikka Nylund på viola. 
 
Men först, vad är då ett partitur? 
Det är dirigentens arbetsverktyg. Av ett partitur framgår hur och när musikerna ska spela. Alla instru-
mentstämmor som ingår i det aktuella verket står listade i ordning uppifrån och ner:  
 
Flöjt 
Piccolaflöjt 
Oboe 
Engelskt horn 
Klarinett 
Fagott 
Horn 
Trumpet 
Basun 
(trombon) 
Tuba 
Pukor 
Slagverk 
Harpa 1 
Harpa 2 
Violin 1 
Violin 2 
Viola (altfiol) 
Cello 
Kontrabas 
 
 
 
Månadsbrevets redaktör for ut till Årsta för att se hur Molly Kien fyller sitt partitur med noter. 
 
Där står ett piano i den lilla studion hon delar med tonsättarkollegan Andrea Tarrodi. Men det använ-
der Molly i första hand när hon skriver musik till piano. Istället visar hon mig sin dator. 
-Jag blir inspirerad av att arbeta med dator. En del av mina kollegor tycker kanske att det innebär be-
gränsningar, men jag får nya idéer. 
 
Molly fick beställningen till sin ”Seneca Rocks” i november 2018, ett drygt år före konsert. Det verkar 
lång tid för en amatör men hon förklarar att det är den minsta tid man behöver. 
 
-Jag var lite orolig för att hinna färdigt, dels var jag gravid, dels fick jag strax 
efter ytterligare en beställning för en barockensemble inom Göteborgssymfo-
nikerna som skulle vara klar före  ”Seneca Rocks”.   



Molly valde att först färdigställa barockverket och sedan ta sig an den stora konserten. För tonsättare 
gäller att det inte säga nej, för då kan uppdragen upphöra. 
 
 Sedan hade hon lite ”tur”. 
-Ja, jag hade ett tema eller en slinga till en violinkonsert som jag kunde använda. 
 
Och när Molly har en idé brukar hon 
direkt orkestrera musikbilden. 
-Jag har ganska klart för mig hur det 
ska klinga, förklarar hon. 
 
Partituret växer fram genom notskriv-
ningsprogrammet Sibelius. 
Först lägger Sibelius upp ett tomt ark 
med alla de instrument som ”Seneca 
Rocks” kräver. 
 
Om sedan Molly vill att en flöjt ska 
spela tonen d, trycker hon på boksta-
ven d på tangentbordet och tonen pla-
ceras på notsystemet. Samtidigt klingar 
tonen d.  
 
Via sidopaneler kan Molly sedan sänka 
eller höja tonerna, lägga till dynamik 
(svagt eller starkt med p och f), tempo 
och dessutom skriva in instruktioner 
under notsystemet. 
 
Samtidigt för Sibelius in det som ska 
spelas i noterna för respektive instru-
ment. Och det är så vist ordnat att pro-
grammet helt själv transponerar toner-
na till transponerade instrument som 
klarinett, saxofon, horn och trumpet. 
De instrumenten är nämligen stämda i olika tonarter. 
 
-Men jag behöver inte tänka på det, visar Molly. Vill jag att en b-klarinett ska spela ett b (dvs ett sänkt 
h), då skriver jag b på klarinettraden i partituret. I på klarinettistens noter står ett c, men det klingar b. 
 
Himla bra, tänker jag som alltid haft svårt för transponerande instrument när jag läser partitur. 

 
Programmet varnar också för toner som är ospelbara för de olika instrumenten. 
-Tonerna blir mörkröda när de är svårspelade, förklarar Molly, och visar mig när hon försöker få en fa-
gott gå ner för djupt i källaren, och de lyser blodrött när det är ospelbart. Men det här får jag kontrol-
lera. Det handlar mycket om musikernas skicklighet och vad de kan och inte kan få ut ur sitt instru-
ment. 
 
En annan nackdel är att det exempelvis är svårt att kopiera en triolrörelse om 

Molly vill ha en sådan.  I övrigt är hon nöjd med programmet. 
 



Hon visar också hur det klingar och jag blir lite förbluffad hur bra de olika instrumenten låter. 
Hon nickar och förklarar att man kan lägga till ett program som förbättrar orkesterklangen. 
 
-Det är viktigt, eftersom jag måste veta hur balansen mellan instrumenten är och vilken färg jag får 
fram i instrumentationen. 
 
När allt är klart kan Molly med en knapptryckning få ut såväl partituret som samtliga orkesterstämmor. 
Efter lite uppfräschning av orkesterstämmorna och noggrann korrekturläsning skickade hon sedan sin 
”Seneca Rocks” till Berwaldhallen som skriver ut partitur och alla stämmor. 
 
-De har bra kopiatorer och det blir snyggast så, konstaterar hon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hur är det då att höra sitt verk spelas upp för första gången? 
 
-Det är ganska jobbigt, suckar Molly. Det är en chock varenda gång. Vad har jag gjort för fel undrar jag. 
Men så inser jag att musikerna inte kan spela exakt som jag skrivit och tänkt första gången. Efter andra 
genomspelningen samma repetition, brukar det låta mycket bättre, och då vet jag att jag inte är slut 
som artist…  
 
Under repetitionsarbetet kan det förekomma att Molly måste göra vissa korrigeringar. I ”Seneca 
Rocks” kom fagottistsolisten Fredrik Ekdahl redan före repetitionen och förklarade att han i en viss se-
kvens antagligen inte skulle kunna höras på grund av slagverket. 
 
-Han och de andra musikerna i Radiosymfonikerna är så erfarna och professionella, så då får man ändra 
det som behövs, förklarar Molly. 
 
Och så här ser Seneca Rocks ut. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=V5naH71nwbw


Just nu skriver Molly Kien på en barnkonsert med Kungliga Filharmoniska orkestern i Stockholm. Kon-
serten ska handla om siffror och Molly får ta sig an siffran åtta.  En bläckfisk med sina åtta armar är fö-
rebilden för två-tre minuter musik, vilket kräver sin kvinna att få ihop. Premiär första december. 
 
Så går det till att få ihop ett partitur. Så det är bara att köpa Sibelius och sätta igång. 
 
Pär Trehörning 
 

Äntligen stod limericken på dirigentpulten! 
Skämt åsido, här kommer svaren på Erik Juhlins musiklimerickar.  
Men först själva limerickarna: 
1   Ett eldfängt geni ifrån Bonn 
     med efternamn nästan med von 
     en tillägnan skrev 
     men rasande blev 
     när hjälten helt plötsligt blev sån. 
 
2   En talang född i trakten av Parma 
     jämt publiken på operan charma. 
     En vänlig god själ, 
     men ändå likväl 
     han sig ej över Gilda förbarma. 
 
3   En rödhårig präst i Venedig 
     han var både flitig och redig 
     trots flickornas bunt 
     och skrev året runt, 
     från flickor och toner ej ledig. 
 
4   Med orkestern han skulle från Prag 
     men när tuban väckt hustruns behag 
     var goda råd dyra. 
     Skrev in takter fyra 
     för en tuba – ett hellyckat drag. 
 
5   En rätt ung komponist i Paris 
     som blev kär i en engelsk aktris 
     han fick nej gång på gång 
     vilket ledde till tvång 
     sen i drömmar om mord. - Vilken kris! 
 
Och här följer svaren: 
1 Ludwig van Beethoven: Symfoni nr 3 Ess-dur ”Eroican” 
Runt sekelskiftet 1800 var Napoleon Bonaparte en stor idol för framför allt unga människor. Beethoven 
tillägnade honom symfonin men blev rasande när han fick höra att hjälten låtit utropa sig som kejsare. 
Titeln blev istället ”Heroisk symfoni, komponerad för att fira minnet av en stor människa”. 
 
2 Giuseppe Verdi: Rigoletto 
Verdi föddes nära den lilla staden Busseto på Poslätten drygt tre mil från 
Parma. Gilda är den kvinnliga huvudpersonen i Rigoletto. I slutscenen blir hon 
dödad av en yrkesmördare, anlitad av Gildas far, narren Rigoletto, som tror 
att det är hertigen, förföraren, han låtit döda. 



3 Antonio Vivaldi: De fyra årstiderna op. 8 
Vivaldi var prästvigd, rödhårig och oerhört produktiv. Förutom all annan musik skrev han mer än 600 
konserter, även om Stravinskij sade att han skrev samma konsert hundra gånger. Dessutom undervi-
sade han i Piatà, ett barnhem och musikskola för föräldralösa eller utomäktenskapliga flickor och gav 
ofta konserter med sin flickorkester. Textens ”året runt” syftar förstås på hans i särklass mest kända 
verk, fyra tresatsiga violinkonserter som börjar med våren. 
 
4 Antonin Dvorák: Symfoni nr 9 e-moll ”Från nya världen” 
Vår tubaist Lennart Nord, som under ett rep med symfonin suttit overksam ett helt pass, gav oss i juice-
pausen en förklaring. Det lär ha varit något slags förhållande på gång mellan Dvoráks hustru och tu-
baisten i tjeckiska nationalorkestern. När Dvorák skulle ut på turné med orkestern skrev han in fyra tak-
ter i långsamma satsen för att få bort rivalen från Prag. Där kan man tala om blåsning! 
 
5 Hector Berlioz: Symphonie Fantastique op. 14 
Den 26-årige Berlioz förälskade sig i aktrisen Harriet Smithson som vid gästspel i Paris spelade Sha-
kespeare-roller som Ofelia och Julia. Han uppvaktade henne och skrev musik för att väcka hennes in-
tresse, allt förgäves. Det ledde till symfonin med undertiteln ”Episod från en konstnärs liv” som urupp-
fördes 1830. Där dyker den älskade upp som ett ledmotiv gång på gång i drömmarna, på en bal och i 
naturen. I fjärde satsen har han i opierus dödat den älskade och förs till avrättningsplatsen varefter han 
i den femte satsen möter henne som häxa vid en häxsabbat. Musiken är även den helt fantastisk.     (CD
-tips: harmonia mundi HMC  902 244 med Harding och SRSO) 
 
Jag har härmed äran att utnämna följande 10-poängare till mästare: 
Karin Rosberg, Ragnar Hult, Rooney Magnusson och Rune Jansson 
Mästaraspiranter: Bo Magnusson och Hilbert Pålsson, 9 poäng 
 
Jag hoppas alla ni andra haft behållning av letandet i minnet, böcker och på nätet och fått känna till-
fredsställelsen att hitta ett riktigt svar flera gånger. Och nu vet ni ännu mer!   
 
Varma hälsningar på coronaavstånd 
Erik Juhlin 

 
...för övrigt... 
Redaktören läser för närvarande filmmusik på Stockholms universitet. Det är mycket roligt, och mest 
underhållande den något skiftande kunskapen om klassisk musik som de stressade producenterna i 
Hollywoods studier visade upp på 1930-talet när ljudfilmen var ny. Musik skulle man ha, och den skulle 
vara bra, om man säger. 
 
En av dessa producenter förklarade med kunnig min för musikläggaren att ”den där Brahms han är ju 
bra. Jag förslår att vi flyger hit honom så han kan dirigera sina verk själv”. 
 
En annan krävde prompt under klippningen att ”här ska det vara flöjt! ” Tonsättaren påpekade lite för-
siktigt att det var en flöjt som spelade just då, men producenten viftade bort honom. Strax därefter 
spelade en oboe melodin varpå producenten triumferande ropade ”Där har du flöjten!” 
 
Eller han som absolut skulle ha rysk musik och råkade höra en slinga då en tekniker av misstag spelade 
ett ljudband baklänges: ”Det där är ju bra, det tar vi. Rysk musik vet du.” 
 
Mycket ska man höra innan öronen ramlar av. 
 
Pär Trehörning 
Redaktör 


