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Ordförandes hälsning 

Bästa Bröder! 

 

Snön har återigen lagt sig på Per Brahes tillfredsvarande hattbrätte där han står staty i sin 

skvär och obekräftade uppgifter låter berätta att en svart polotröja har siktats i trakterna av 

Domkyrkan. Det börjar med andra ord dra ihop sig till adventkonserthelg igen 

 

Och det börjar sannerligen vara på tiden. Sedan vi återvände från vår bejublade resa i 

Tyskland har verksamheten inom BÄD lugnat ner sig betydligt. Men inte fullständigt. Dels 

var BÄD-medlemmar inbjudna att delta i den aktiva körens stamrepertoarsläger och 

nybörjarsitz och dels så kommer en handfull ärkedjäknar att återigen ställa sig på 

körställningarna för att vara med ner Uffe Långbackas dryga 31 år på dirigentpodiet som 

aktiv dirigent är till ända om sisådär tre dagar. 

 

Inför detta kommer dock ett dirigentporträtt på Uffe att avtäckas i Sibbes nedre aula innan vi 

avslutar året med gemensam julfest med Eternellerna.  

 

Vi ses förhoppningsvis om några dagar och så återkommer vi nästa år med mer roligheter. 

Men mer om detta senare, det blir bra det här. 

Andreas 

Ordförande  

 

Konsertinspelning 

För dem som längtar tillbaka till värme och bratwurst kan berättas att BD har laddat upp en 
konsertvideo från vår gemensamma konsert i Giengen an det Brenz. 
 
Videon är än så länge olistad, så man kan endast se den genom att klicka på direktlänken dit. 
Den är dock mycket väl värd att se åtskilliga gånger och jag har själv suttit och varvat 
Finlandia i slutet på konserten närapå konstant sedan jag fick den första gången. 
 
OTROLIGT fin klang allt igenom. Här är länken: 
https://www.youtube.com/watch?v=5ZL8J4UwZdI 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZL8J4UwZdI


Mästarsångarveckoslut 28-29.1.2023 

Finlands Svenska Manskörsförbund ber oss hälsa att man för sista gången har möjlighet att 

avlägga Mästarsångarprov under veckoslutet 28-29 januari nästa år. Mästarprovet kommer 

denna gång att genomföras i Åbo och under helgen kommer det även anordnas en sångarsitz 

bland deltagarna. 

 

Från och med 2024 kommer regelverket att ändras, så om du många andra ärkedjäknar 

önskar att kunna titulera dig Mästarsångare (och få lite extra bling på frackslaget) är detta 

sista chansen. Hela 55 av 417 (nästan var åttonde) Mästarsångare som utnämnts är eller har 

varit medlem av BÄD så det är i ett gott sällskap du sällar dig om du ställer upp. 

 

Jag har även fått höra av ÅSMAs Klubbhövding* som ansvarar för sångarsitzen under 

veckoslutet att det kommer bli en bra fest. Mer info, bland annat anmälningsinformation, på: 

https://manskor.fi/start/ 

 

 

Lista på BÄD-medlemmar som även är mästersångare inom FSM, med år för avlagt prov och 

nummer på mästarmärket: 

Christer Eklundh, 1948 (nr 12) 

Kurt Eriksson, 1948 (nr 13) 

Björn Gustafsson, 1958 (nr 124) 

Vidar Häggblom, 1961 (nr 172) 

Åse Häggblom, 1961 (nr 173) 

Toivo Nyman, 1961 (nr 204) 

Osvald Hermansson, 1961 (nr 209) 

Birger Storfors, 1966 (nr 241) 

Eric Rajalin, 1976 (nr 265) 

Gunnar Högnäs, 1976 (nr 266) 

Guy Liljeqvist, 1976 (nr 267) 

Dan-Erik Engblom, 1976 (nr 271) 

Paul Jansson, 1976 (nr 272) 

Åke Hemberg, 1977 (nr 273) 

Rabbe Slätis, 1977 (nr 274 

Börje Lång, 1977 (nr 275) 

Hans Mecklin, 1977 (nr 276) 

Carl-Johan Lundström, 1977 (nr 277) 

Harry Olsson, 1977 (nr 278) 

Bo-Gösta Öblom, 1977 (nr 279) 

Jörgen Lundmark, 1978 (nr 281) 

Erik Törnqvist, 1983 (nr 283) 

Nils-Eric Sahlström, 1986 (nr 284) 

Åke Skogström, 1995 (nr 297) 

Ragnar Stadius, 2000 (nr 310) 

Tom Björkman, 2015 (nr 311) 

Peter Holmqvist, 2015 (nr 312) 

Mikael Lagström, 2015 (nr 313) 

Niklas Björkman, 2015 (nr 315) 

Martin Segerstråle, 2015 (nr 317) 

Peter Häggblom, 2015 (nr 319) 

Andreas Lawast, 2015 (nr 324) 

Tage Neuman, 2015 (nr 325) 

Kurt-Erik Långbacka, 2016 (nr 337) 

Tom Österlund, 2016 (nr 338) 

Tryggve Forssell, 2016 (nr 339) 

Jan C. Westerlund, 2016 (nr 344) 

Zacharias Aarnio, 2016 (nr 345) 

Fredrik Bärg, 2016 (nr 346) 

Robin Sjöstrand, 2016 (nr 347) 

Andreas Söderholm, 2016 (nr 348) 

Sten Holmström, 2017 (nr 360) 

Patrik Hettula, 2017 (nr 362) 

Matz Rasmus, 2017 (nr 375) 

Anders Teir, 2017 (nr 376) 

Otto Lindén, 2018 (nr 378) 

Peik Nordström, 2018 (nr 379) 

Andreas Näsman, 2018 (nr 380) 

Water Stål, 2018 (nr 381) 

Jan Otto Andersson, 2018 (nr 382) 

Sebastian Sandström, 2019 (nr 395) 

Tom von Weissenberg, 2019 (nr 396) 

Kurt Svens, 2021 (nr 413) 

 

 

*Han är även ordförande för BÄD 

 

https://manskor.fi/start/


Konsert med ÅSMA och Stockholms Manskör. 

Åbo Sångarbröder Musices Amantes kommer att i september 2023 få besök av Stockholms 

manskör, tidigare känd som Orphei Veteransångare i Stockholm. Det handlar alltså om en 

kör bestående av tidigare sångare i OD som sedan 2008 bytt namn och börjat hålla konserter 

även utanför Stockholm. Kören har sedan slutet av 1990-talet letts av den kända körprofilen, 

pianisten och kompositören Håkan Sund. 

 

Under sista veckoslutet av september nästa år planerar de att göra en resa till Finland för 

konserter tillsammans med ÅSMA och MM. Även BD har tillfrågats att delta, men då kören 

från och med årsskiftet kommer att ha en ny dirigent i form av Hanna Kronqvist och redan 

en hel del inplanerat program kommer de inte att ha möjlighet att delta i konserten. 

 

ÅSMA har därför i stället bjudit in BÄD att delta i konserten och den efterföljande sitzen. 

Som dirigent och konstnärlig ledare under konserten fungerar ÅSMAs dirgent Tommi 

Penttinen, medlem av BÄD och mångårig sångare i BD, TYK och YL. 

 

Mer information konserten, med repertoar och övningstider kommer under våren. 

 


