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Vänbladet

I höst är det kommunal- och riksdagsval. Kommer du och ditt parti 
att verksamt arbeta för att GWO får de ekonomiska möjligheter 

som krävs för att kunna återgå till full verksamhet och till det antal 
musiker orkestern hade före den 14 maj år 2009?

”När man hör Göteborg Wind Orchestra spela önskar man att man 
bodde i Göteborg. Jag är både stolt och glad över att få dirigera den. 
Det tar många år att bygga upp en orkester med sådan kvalitet men 
går väldigt fort att rasera. Var rädda om den och försök få beslutsfat-

tarna att förstå vilken skatt detta är”. (orkesterledaren Anders Eljas)

 Göteborg, Västra Götalandsregionen och hela Sverige är värda, har 
inte råd att äventyra, en sådan pärla som GWO är.

GWO spelar i Kina
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Bästa vänner

Så har då orkestern varit igång igen ett halvår om än i förminskad tappning. 

Att det varit en välkommen återkomst speglas inte minst av de lysande publiksiffror 

som kunnat presenteras. I stort sett utsålt på varenda konsert.

 Våren har bjudit på, som vanligt, härliga konserter av alla de slag. 

Programmet har verkligen visat orkesterns stora bredd och kunnande. 

(se separat artikel)

Vänföreningens medlemsantal har ökat högst väsentligt, vi är nu uppe i nära nog 

åttahundra medlemmar. Detta, tillsammans med goda intäkter från servering och 

skivförsäljning samt frikostiga extrabidrag från vänföreningens medlemmar, har gjort 

att vi kunnat bidra med femtiotusen kronor till GWO:s verksamhet. 

Denna gång i form av hjälp till omklädning av publikstolar. Ni kommer alltså att 

möta en uppfräschad rikssal när höstens konsertserie börjar.

 

En nyhet är att delar av vänbladet nu trycks i färg, 

något som vi hoppas blir uppskattat.

När detta skrivs har orkestern just kommit tillbaka från Kina 

efter en bejublad turné. (mer om detta i Mikael Fellenius´ inlägg)

Vänföreningens styrelse önskar medlemmarna en riktigt skön sommar 

och hoppas att återse alla i Kronhuset i höst. 
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Stående ovationer och succé under vår turné till Kina våren 2008 var något 

som gjorde ett så stort intryck på de kinesiska  arrangörerna att vi genast 

fick en inbjudan att återkomma 2010. ”Det är så här man skall få publiken att 

hitta till konsertsalarna”, sade vår kinesiska konsertarrangör Xue Mei Shen 

efter förra turnén. ”GWO är bland de allra bästa orkesterbesöken jag haft”.
 

Nu har vi alltså varit där igen och på nytt spridit svensk kultur och musik 

i ett internationellt sammanhang. Turnén startade den 19 maj i Shanghai 
och avslutades den 31 maj i Beijing, där emellan bl.a. konserter i Ningbo, 
Hangzhou, Nanjing, Tianjing, Shengzhen m.fl. städer. Liksom förra gång-
en gjorde orkestern stor succé och konsertarrangören uttryckte denna 

gång sin förundran över hur denna tjugofem man starka orkester ena stun-
den kan låta som en hel symfoniorkester och i nästa stund, med samma 

klass, spela lättsam underhållning. Vi fick efter avslutningskonserten 
omedelbart inbjudningar till nästa år.
 

Turnéverksamheten är viktig ur många aspekter. Dels bidrar den till att 
utveckla orkesterns musikaliska kvaliteter, men också att vi utvecklas som 

grupp. En annan viktig, men självpåtagen roll, är att vi representerar Göte-
borg i världen och sprider varumärket genom kultur och musik.

GWO på turné i Kina

Hangzhou Grand Theatre
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Turnén till Kina kunde genomföras tack vare generöst stöd från Lars 
Johansson och hans företag Skrotfrag AB som är GWOs turnésponsor  
2010. Lars Johansson var också med och stöttade GWOs sista konsert 
”The Show Must Go On” den 15 maj 2009. Lars har genom sitt engagemang 
i GWO visat hur enskilda initiativ kan möjliggöra fantastiska projekt. Jag 
vill ta tillfället i akt att tacka Lars Johansson och Skrotfrag AB för deras 
stöd och support till GWO. Stort tack!
 

Naturligtvis är vi glada att GWO är igång igen. Vänföreningen är en stor 
och hängiven grupp som alltid stöttar GWO. Vi konstaterar nu att antalet 
medlemmar börjar närma sig 800, vilket är mycket imponerande! Ett stort 
tack till ert engagemang och ett alldeles särskilt tack till alla som hjälper 

oss med serveringen under våra konserter. Just nu förbereder vi höstens 
program och vi hoppas att ni alla är snabba och bokar in er på våra kon-
serter så snart ni fått programmet i brevlådan. Vi kan utlova ett mycket 
spännande och intressant program.
 

      Med bästa hälsningar,
      Mikael Fellenius, VD

GWO under ett av sina framträdanden i Kina
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Klipp ur vårens konserter
Vårens program började i februari med  dubbla konserter med Rebecka 
Thörnqvist som, bejublat, framförde musik av bl. a George Gershwin och 
Kurt Weill.

En konsert i repris, Español, bjöd på smäktande dans av Gabriella Gutarra 
och skönsång av mezzosopranen Karin Lovelius.

I serien med städer som tema hade turen kommit till Saint Petersburg där 
vår orkester var förstärkt till ordinarie storlek. Vi fick höra pampig rysk 
musik av tonsättare som Sjostakovitj, Tjakovskij och Rimskij-Korsakov. 
Som solist på oboe medverkade Carolina Grinne och som ciceron den 
kunnige, trevlige och humoristiske journalisten och rysslandskännaren 

Staffan Skott.

Carolina Grinne Staffan Skott
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Under vecka nio gavs skolkonserter i Kronhuset för de yngsta eleverna 

under namnet “Sjung med Pettson”. Två fulla hus/dag. Veckan avslutades 
med en familjekonsert som, pga. publiktrycket, fick dubbleras. 
Många skolklasser skickade efteråt teckningar på sina upplevelser.

Vid fyra, helt utsålda konserter i slutet av mars månad, gestaltade Magnus 
Bäcklund Freddie Mercury  med rockgruppen ”Queens” musik. Orkestern 
och Magnus backades upp av sångare, ett antal mycket duktiga elever, från 
Balettakademien. Att höra en rockkonsert i Kronhuset var för alla en ny 
upplevelse som gav mersmak. Såväl ung som gammal förtrollades av de 
medverkandes medryckande prestationer. Orkestern gav med detta  ytterli-
gare ett prov på sin enorma bredd.
Konserten kommer att ges i repris under hösten.

Torsdagen den 15 april gavs i Göteborgs Domkyrka den konsert som re-
dogjordes för i förra numret av vänbladet, nämligen “Missa Mariposa” av 
Paula af  Malmborg Ward med text av Karin Klingenstierna.
       (forts. på sidan 13)

Skönsjungande elever från Balettakademien
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Pettson

Pettson (Sven Hedman) tillsammans med delar 

av orkestern, utklädda till höns med dirigenten 

Per-Olof Ukkonen som tuppen i hönsgården 

Denna fina bild kommer från Bö-skolan



Göteborg Wind Orchestra under Kinaturnén

Bengan Jansson på dragspel tillsammans med GWO under Anders Eljas



Rockkonsert med Magnus Bäcklund och Queens musik i Kronhuset

GWO och Kammarkören Pro Musica dirigeras av Jan Yngve i Göteborgs Domkyrka
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Orkestern flankeras av Bohus Elfsborghs Caroliner 
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Vänföreningskonserten
Årets vänföreningskonsert gick av stapeln den 21 april och besöktes av 
en jättepublik. Sångsolist var den berömde Hans Josefsson och orkestern 
dirigerades av Göteborgsoperans Anders Ottosson. I inbjudan till kon-
serten fanns även Stefan Andersson med men på grund av det isländska 

askmolnet blev han fast i London. Även Hans Josefsson drabbades av 
molnet under sin vistelse i Frankrike men tog sig ändå till Göteborg 
genom ett föredömligt hårt arbete, som han målande redogjorde för i sitt 
mellansnack. 
Samspelet mellan Hans, 

Anders och orkestern var 

förträffligt och konserten, 
som helhet, en höjdare. Pub-
liken uppskattade i högsta 

grad det blandade program-
met som inleddes med ”Mitt 

svärmeri” av Ernst Rolf  och 
fortsatte med två stycken 

av orkestern, marschen 

”The Colonel” och ”Fritiof  

Anderssons Paradmarsch”. 
Hans Josefsson fortsatte 

med ytterligare ett stycke 

av Evert Taube när han 
med stor värme framförde 

”Västanvind”. Därefter följde 
”En Hälsingesägen”, ”Riks-

väg 13” och ”Carolus Rex” 

under inmarsch av Caroliner. 
Som sista stycke spelades 

marschen ”Kronhuset” kom-
ponerad av orkesterns egen 

David Glänneskog. Vänföreningspubliken möttes av bevakande 

men välkomnande 1600-talsvakt.
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Redan ute på Kronhusgården togs publiken emot av medlemmar ur Bohus 
Elfsborghs Caroliner. Carolinerna hade ställt en förfrågan om det fanns 
intresse för deras medverkan vid namngivningen  av foajén och givetvis 

gjorde det så. Miljön var ju som klippt och skuren för dessa soldater. För-
utom vid mottagandet medverkade man i slutet av konserten då man takt-
fast marscherade in på scenen under det att orkestern spelade marschen 

”Carolus Rex”. Under de sista styckena flankerade man orkestern på ett 
effektfullt sätt. Som vanligt framfördes ett stort tack från vänföreningen 
till orkester och administration.

Namngivning av publikfoajén
Under enkla men pampiga former fick så”Foajé Karl XI” sitt namn of-
ficiellt. Detta skedde i direkt anslutning till vänföreningskonserten i sam-
band med det trditionella minglet. Vänföreningens ordf. Leif  Lundin 
höll, omgiven av ett antal Caroliner, ett kort anförande om bakgrunden 
till namnet (se vänblad nr 2-2009) och efter en trumvirvel av Carolinernas 
trumslagare avtäcktes en mässingsskylt av den medlem som föreslagit 

namnet, Siw Lundin, och en fanfar spelades av trumpetare ur orkestern. 
Ett stort antal vänföreningsmedlemmar bevittnade proceduren. Skylten är 
nu monterad på en av foajéns pelare.
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Klipp ur vårens konserter (forts. fr. sidan 6)

Bengan Jansson gästade Kronhuset tillsammans med den namnkunnige 
orkesterledaren och arrangören Anders Eljas i slutet av april. Att höra och 
se Bengan spela dragspel är en upplevelse för både öron och ögon. Att på 
ett så lekande sätt framföra de mest virtuosa stycken verkar osannolikt. 
Orkestern, Bengan och Anders gav inte publiken bara en musikalisk upp-
levelse av rang, samspelet de tre emellan var av högsta klass och publiken 
roades mellan styckena av anekdoter och verkliga händelser ur deras rika 

artistliv.

Den 18 maj var det dags för Göteborg Wind Orchestra att framföra delar 
av det program som tagits fram för Kinaturnén. Att det skulle bli en succé 
var inte att ta miste på och så blev ju fallet. Innehållet var rikt varierat och 
föll verkligen kronhuspubliken i smaken. Det blev stort jubel när dirigen-
ten, Alexander Hansson, i sista stycket fick fram sin trumpet och tillsam-
mans med trumpetsektionen spelade med i ”Brass Machine”. Orkestern 
gavs stående ovationer.

Alexander Hansson släpper loss tillsammans med trumpetsektionen
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Verksamhetsberättelse
Vänföreningen GWO år 2009

Styrelsen har bestått av följande medlemmar: Ordförande Leif  Lundin,
vice ordförande Britt-Marie Hallén, kassör  Arne Johnsson, ledamot Per-
Olof  Kamne, orkesterrepr. Neil Baker, suppleanter Ingrid Wirsin, Josef  
Helperin, Sofie Johansson (tillika sekreterare)
Styrelsen har haft sex protokollförda möten
Vänbladet har utkommit med två nummer
Föreningens medlemmar har deltagit vid samliga konserttillfällen under 
året.
Medlemsantalet ökade under året från 628 st. till 677 st.
Den 14 april var vi åter inbjudna till vänföreningskonsert i Kronhuset 
och gästartist var Erik Gullbransson som underhöll på ett förträffligt sätt. 
Orkestern dirigerades denna gång av den välkände Curt-Erik Holmqvist. 
Kvällen avslutades som vanligt med mingel, denna gång i den nya publik-
foajén.
I samband med konserten delades årets stipendium ut till den 15-årige 
klarinettisten Magnus Holmander. Han framförde, i samband med utdel-
ningen, delar ur ”Tema med variationer” av Rossini på ett mycket övertygande 
sätt.
Trots att försäljningssäsongen halverades genom det ofrivilliga uppehåll 
orkestern tvingades till pga. det ekonomiska läget har föreningen ändå 
kunnat skjuta till fyrtiofem tusen kronor som hjälp till ljussättning i Riks-
salen. Ytterligare fyra tusen kronor gick till en chartrad resa med ångbåten 
S/S Herbert i Alingsås, en resa som gick av stapeln den 15 maj och som 
uppskattades mycket av de musiker som deltog. 
Den 14 maj hölls en mycket välbesökt konsert på Kronhusgården, en 
konsert med namnet ”The Show Must Go On” och som på sitt sätt var en 

avslutningsföreställning för orkestern i nuvarande tappning. Vi hoppas alla 
att GWO kommer tillbaka och vet, i skrivande stund, att så blivit fallet.
Vänföreningens styrelse tackar medlemmar, orkester och administration 
för det gångna året och ser med tillförsikt fram emot 2010. 

Göteborg i februari 2010

Leif  Lundin, Britt-Marie Hallén, Arne Johnsson, Per-Olof  Kamne, Neil Baker
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Årsmötet 2010
Årsmötet 2010 hölls den 23 februari och besöktes av endast tio medlem-
mar. Denna lilla skara fick avnjuta härlig svängig musik av GWO: s mäs-
singssextett. Ett stort tack till de musiker som troget ställer upp år från år 
för att förgylla årsmötet. Sedvanliga frågor avhandlades och den som vill ta 
del av protokollet kan få det utskickat antingen via e-post eller som vanligt 
brev.

Vänföreningens styrelse år 2010

Ordförande Leif  Lundin ( 031-99 35 90), vice ordförande Britt-Marie Hallén, sek-

reterare Sofie Johansson, kassör Arne Johnsson, orkesterrepresentant Neil Baker.      
Suppleanter Ingrid Wirsin, Josef  Helperin, Bo Sörensson.

Förslag inför årets val
I höst är det kommunal- och riksdagsval. Valstugor och andra lokaler kom-
mer att vara fyllda av politiker som gärna svarar på frågor (och gärna lovar 

mycket) om vad de vill göra om just de kommer till makten. 

Jag föreslår att vi i Vänföreningen GWO besöker våra makthavare och 
beslutsfattare och ställer frågan: ”kommer du och ditt parti att verksamt arbeta 

för att GWO får de ekonomiska möjligheter som krävs för att kunna återgå till full 

verksamhet och till det antal musiker orkestern hade före den 14 maj år 2009?”

Informera också om orkesterns bakgrund, att den är sprungen ur ar-
betarleden i form av ”Spårvägens Musikkår”, utvecklad till landets bästa 
blåsorkester med internationell klass och en musikalisk bredd som är helt 
unik (ta gärna med och dela ut höstens generalprogram). En, inte bara 
Göteborgsk angelägenhet, utan också en riksangelägenhet. En orkester 
som fråntogs uppdraget som Flygvapnets Musikkår och därmed hamnade 
i den situation de nu är.

Göteborg, Västra Götalandsregionen och hela Sverige är värda, har 
inte råd att äventyra, en sådan pärla som GWO är.

        Leif  Lundin



Förhandsinformation om höstens program

Hösten kommer att bjuda på ett mycket omväxlande program.
Det börjar med medverkan i Kulturkalaset och 

det blir konsert till minnet av Lasse Dahlquist som skulle fyllt 100 år 2010.
Det kommer att bli marschkonsert, 

ett julmusikkryss och 

en barn- och familjeföreställning (Hyvel-Bengt och Jonny-Dyckert).
Vi får återse Rigmor Gustafsson i ett Monica Zetterlundtema och 

Magnus Bäcklund återkommer med det bejublade Queen-programmet. 
Det blir Beatlesmusik tillsammans med Pepperland och 

Duke Ellingtons toner kommer att ljuda. 
I serien om städer står Berlin på tur. 

I december håller GWO konsert i Göteborgs Domkyrka 
tillsammans med Niklas Andersson och sopranen Eva-Lotta Ohlsson.

Detaljer, tider och priser kommer i höstens generalprogram

Det finns, som ni ser, all anledning att ofta besöka Kronhuset i höst. 
Och varför inte ta med goda vänner och få dem att bli medlemmar i 

vänföreningen, den vänförening som har många celebra medlemmar som 
Niklas Andersson, Anki Albertsson, Claes Jacobsson, Stefan Ljungqvist, 

Hans Josefsson, Carolina Sandgren och Viveka Lärn  för att nämna några.

Vi ses - välkomna

Den i alla högsta grad namnkunnige orkesterledaren Anders Eljas 
uttryckte under våren sin stora beundran för GWO. 

”När man hör Göteborg Wind Orchestra spela önskar man att man bodde i Göte-

borg. Jag är både stolt och glad över att få dirigera den. Det tar många år att bygga upp 

en orkester med sådan kvalitet men går väldigt fort att rasera. Var rädda om den och 

försök få beslutsfattarna att förstå vilken skatt detta är”. 


