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Ullabritt Nilsson 90 år 
Den 19 januari fyllde ännu en trogen medlem 90 år, nämligen Ullabritt 
Nilsson. Hon föddes 1930 i Mölndal och har arbetat med barn i hela sitt 
aktiva liv, är utbildad barnskötare och senare fritidspedagog.
Ullabritt har alltid varit musikintresserad och bland annat sjungit i kör.
Första kontakten med Spårvägens Musikkår fi ck hon genom sin man 
Rune Nilsson som arbetade på spårvägen och var medlem i Musik-
föreningen.  Efter makens bortgång 1998 skaff ade Ullabritt och hennes 
dotter Eva abonnemang till GWOs konserter. Efter några år började 
även sonen Ulf följa med. Sedan dess har alla tre varit trogna besökare 
i Kronhuset.  Ullabritt har alltid uppskattat den musik som GWO bjudit 
på och ser fram emot många trevliga konserter. Vänföreningen gratul-
erade med blommor på högtidsdagen som var välbesökt, inte minst av 
medlemmar ur Vänföreningen.

Ullabritt Nilsson
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Vänbladet - medlemstidning för Vänföreningen GWO
Redaktör och ansvarig utgivare: Leif Lundin
adress: Persgärde 48, 437 33 Lindome
telefon: 0708-24 68 07, e-post: lubba@bredband2.com

Göteborg Wind Orchestras hemsida: www.gwo.se

Bästa vänner
Sommaren är här och vi hoppas att den kan avnjutas på bästa sätt trots 
den eländiga pandemin som ju drabbar oss alla på något sätt. Hoppas 
att ingen av er blivit smittad. På grund av pandemin har samtliga kon-
serter, efter den med Viktoria Tolstoy den 20-21 februari, blivit inställ-
da och skjutna på framtiden och årsstämman blev lagd på is. Den 2 juni 
skulle Vänföreningens stipendium delats ut i samband med konserten 
i Fluns-åsparken men av det blev intet. ”Flunsan” brukar annars vara 
välbesökt så många nya människor hade kunnat få en högtidsstund och 
info om orkesterns aktuella läge (läs om det i VD:s inlägg).
GWO har preliminärt lagt hösten program och info om detta och om 
biljettsläpp kommer på hemsidan någon gång efter vecka 33. Håll ut-
kik på den. Beträff ande Vänföreningskonserten gäller den lista med an-
mälningar som låg klar till den 25 mars. Vi hoppas att ”Corona” lagt sig 
så pass till hösten att allt planerat kan genomföras.

Av årsstämman blev som tidigare sagt intet. Ej heller har styrelsen 
haft några möten förutom sporadiska kontakter via mail och telefon. Vi 
återkommer med nytt datum för stämman.
Till sist:

Gör en kontroll i era noteringar om ni betalat in årsavgiften för år 2020!
Vi saknar inbetalning från ganska många och det är av betydelse att få 
in pengarna. Lätt att glömma, speciellt i dessa tider, så, som sagt, gör 
en koll. Vi har inte ekonomi att skicka ut påminnelse då portot ”inte är 
att leka med”. 

Till ”allra sist”:

Styrelsen önskar er alla en fi n sommar 

och uppmanar er att tänka på avståndet till varandra.
        

            Leif Lundin

Styrelsen önskar er alla en fi n sommar 

och uppmanar er att tänka på avståndet till varandra.
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Hänt i GWO
Vad hann då hända innan pandemirestriktionerna 

satte stopp för det mesta?

Jo, den 4-5 januari (Trettonhelgskonserter) fi ck två fulla hus avnjuta 
sopranen Karolina Anderssons och basbarytonen Anton Ljungqvists 
bedårande röster i vackra wiener-, operett- och operastycken. 
Orkestern, som för kvällen leddes av GWO:s chefsdirigent Niklas Willén, 
gav som vanligt allt och fi ck stående applåder när det hela var slut.

Karolina och Anton uttrycker sin förtjusning över orkestern
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Tillsammans med Högskolan för scen och musik spelades ”Tidlös orkes-
termusik” i Sjöströmsalen den 23 januari och den 6 februari gavs ett por-
trätt av Peterson-Berger och Grieg i Kronhuset, då ihop med elever från 
Musikerutbildningen Vänersborg. Båda föreställningarna var välbesökta 
och mycket uppskattade av publiken och GWOs samarbete med eleverna. 
(Var skall dessa lysande ungdomar vända sig om GWO försvinner?).
Om Viktoria Tolstoys dubbla framträdanden är inte mycket att orda. Hon 
var som vanligt outstanding och visade verkligen varför hon är en av 
Sveriges ledande jazzsångerskor.

Anton Ljungqvist under 
framförandet av Evert 
Taubes ”Kärleken och 

vinden” till eget gi-
tarr-ackompanjemang, 

en visa som gick rakt 
in i själ och hjärta. 

Tack Anton.
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Kära GWO vänner!
Som ni alla kunnat följa i media i vår är vi tyvärr i 
ett minst sagt väldigt utsatt läge. Efter Göteborgs 
Stads Kulturnämnds halvering av vårt verksam-
hetsstöd i december hamnade vi som ni känner 
till i en akut ekonomisk situation. Det innebar 
bland annat att vi direkt tvingades skära i vårt pro-
gram och lösa upp vårt egna kapital för att klara våra 
åtaganden och löner till personalen. 
Vi i ledning och styrelse för orkestern arbetar 
sedan dess intensivt med att försöka fi nna olika 
lösningar för orkesterns överlevnad och framtid. 
Vad vi kan berätta idag är att vår stiftelse kom-

mer att upplösas och att vi nu sorgligt nog tvingats säga upp all person-
al. Dock vet vi också att vår huvudfi nansiär Västra Götalands regionen 
(VGR) är fortsatt mycket positiva till vår verksamhet och vill se en fort-
satt levande orkester. Tillsammans med VGR och möjliga andra fi nan-
siärer/intressenter försöker vi nu fi nna en lösning med ny huvudman 
även om det just nu i ärlighetens namn ser mörkt ut.
Vi beslöt oss också tidigt i den här processen för att oavsett vad som sker 
i framtiden så vill vi i GWO försöka genomföra en positiv höst i musik-
ens tecken efter de förutsättningar som nu fi nns och därför arbetar vi på 
ett fi nt program för hösten med avslutning i Domkyrkan med julkonserter. 
Inom ett par veckor går alla GWO-kollegor på en välbehövlig semester 
och i sommar hoppas jag att folkhälsomyndigheten ger klartecken så vi 
kan genomföra dessa konserter i höst. Så snart vi fått grönt ljus från my-
ndigheter och berörda kommer vi anslå höstprogrammet på vår hemsida 
samt öppna för biljettförsäljning (preliminärt i slutet av augusti). 
Slutligen, vår vänförening tillsammans med några av kollegorna 
tog ett väldigt fi nt initiativ med en miniturne´ i sextettformat i för-
ra veckan. Jag vet att fl era av er hade möjligheten att njuta av lite 
”hemma hos” konserter i trädgårdar och på gårdar. Denna miniturné 
gav både publik och oss själva extra energi som vi alla behöver. 
Håll utkik på www.gwo.se och i våra sociala kanaler kring fortsatt 
information om vår situation samt om kommande konserter.
Önskar alla en fi n sommar och hoppas återse er i Kronhuset i höst!

Med vänlig hälsning  Kristian
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Mässingssextett spelade 
för gamla trotjänare

De två första dagarna i juni åkte en mässingssextett ur GWO runt och 
spelade för gamla trogna vänföreningsmedlemmar som en uppmuntran i 
dessa trista tider. Nio besök hanns med. Givetvis önskade man att ännu 
fl er kunnat få besök men tiden räckte tyvärr inte till. Nedan följer ett bild-
kollage med kommentarer från de två dagarna av Leif Lundin. 

Första besöket 
gjordes hos Sven 
och Lena Sah-
lin i V Frölunda. 
De hade bjudit 
in grannar och 
goda vänner 
som ”bänkade” 
sig, med nöd-
vändigt avstånd 
från varandra, i 
trädgården….

... där man avnjöt 30 minuters blandad musik av sextetten som 
var placerad på Sahlins altan. Efter konserten infl öt en ansenlig 

summa pengar på Vänföreningens konto som tack för ett 
uppskattat framträdande.
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 Även de hade kontaktat grannar och omkringboende och under 
konsertens gång var tillströmningen stor.

Nästa besök gjordes hos Gunnar och Britt Westerlund på 
Marklandsgatan. De båda har varit medlemmar sedan 

”urminnes tider” och var väl förtjänta denna uppskattning.
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Därefter var det dags att besöka en av orkesterns musiker, 
Lasse Eliasson som, på grund av ohälsa, numera vistas på 

Änggårdens hospis. Lasse visade med all önskvärd tydlighet hur 
han uppskattade sina arbetskamraters omtanke.

Martin Söderlund, som för övrigt var presentatör under hela 
turnén, samtalar med Lasse under en paus. 

Foto: 

Malin 

Björn-

berg
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Som avslutning av dagen besöktes en bostadsrättsförening på 
Södra Hamngatan, en förening som bidragit till GWO med ekon-
omiska medel. Inbäddad i lummig grönska spelar sextetten….

….. för de boende som på grund av risken för trängsel fi ck lyss-
na från sina fönster och balkonger.
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….. visade efter konserten stort intresse för repertoaren under 
samtal med Robin, Jerker, Anders och Kjell.

Dag två inleddes på Vasahemmet där en av GWO:s tidigare 
musiker, Martin Hagby, numera bor. Martin spelade eufonium i 

dåvarande Spårvägens Musikkår och….
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Hos Ella-Brita Olvén, 
Vänföreningens 
nestor, visste glädjen 
inga gränser över 
besöket….

... när musikerna  
besökte henne 

och hennes gran-
nar, gympakomp-

isar och vänner 
i övrigt ...

... på den gräs-
remsa som ligger 
mellan bostaden 
och gatan. 
Även efter det 
besöket fl öt myc-
ket goda bidrag 
in till Vänförenin-
gen.
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Efter en välbehövlig lunch var det dags för de boende på Pers-
gärde och omgivande områden i Lindome, där det fi nns ca tjugo 

medlemmar, att avnjuta den väl valda repertoaren. Sextetten 
satt på en altan alldeles vid åkanten (Lindomeån)….

….. och de totalt cirka femtio åhörarna på den väl tilltagna 
gräsytan i anslutning till den.
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Arne Johnsson och hans fru Kerstin på Kvarnbyvallen i Mölndal 
var väl värda ett besök. Arne har ända sedan Spårvägstiden varit 
djupt engagerad i orkestern och vänföreningen och är fortfarande 
dess revisor. Han var mycket stolt och glad över sextettens besök….

 ….. som spelade med en vidunderlig utsikt över Mölndal.
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Nyligen 90-åriga Ullabritt Nilsson förärades det nionde och sista 
besöket under de två dagarna. Hon och hennes dotter Eva plus 

inbjudna njöt av musiken…. 

…. och lyssnade intresserat när Martin Söderlund berättade om 
de instrument som ingår i en mässingssextett, ett inslag som för 

övrigt ingick i samtliga konserter. Här visar, från höger, Peder 
Hansson upp sin esskornett, Robin Rydqvist sin b-kornett och 
Eva Störholt sitt althorn. Alla tre är gamla instrument liksom de 
två ventilbasunerna som alla fl itigt användes i militära samman-

hang förr i tiden. Till detta kommer tuba och slagverk.  



Som helhet kan sägas att miniturnén i högsta grad blev en succé. Den ge-
nomfördes i ett strålande väder och tillströmningen av publik var fantas-
tisk. Såväl åhörare som musiker var helnöjda, musikerna över publikens 
gensvar och publiken över den härliga musiken i utomhusmiljö. 

De musiker som medverkade var:
Dag 1

Kristian Karlstedt (tuba), Martin Söderlund och Robert Svensson (ven-

tilbasun), Eva Störholt (althorn), Robin Rydqvist (b-kornett), Peder 

Hansson (ess-kornett) och Jerker Johansson (slagverk)

Dag 2

Samma som dag 1 men Robert Svensson ersattes av Anders Lundin.

Som presentatör och ”Mellansnackare” fungerade Martin Söderlund 

med den äran under båda dagarna.

Med på turnén var också undertecknad Leif Lundin och Hans-Erich Chris-
tenson, som färdades i egen bil och fungerade som kontaktperson respek-
tive skiv- och bokförsäljare. Vänföreningen bekostade den minibuss som 
användes och stod även för lunch och annan fägnad. Som chauff ör med-
följde Kjell Gustafsson.

En “Coronaanpassad” friluftskonsert med mässingssextetten i 
Persgärde, Lindome. De vidlyftiga gräsytorna gjorde att det var 

enkelt att hålla det “sociala avståndet”.


