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SÅNGARTINGET I ÅBO
 
Manskören ÅSMA ordnar i samarbete med Finlands svenska manssångarförbund Sångartinget Nr 2 i Åbo 
den 7-9.10.2005. Det första ägde rum i Mariehamn för två år sedan. Ett tiotalkörer/ensembler är anmälda, 
bland dem BÄD med Gotti som dirigent. 
 
 Programmet ser ut så här:

Fredag 7.10. 
- kl. 18 Kvartettävling i Bryggerirestaurang Koulu 

Adress: Eriksgatan 18 (tidigare Gygnaeus lågstadium, ännu tidigare Svenska flickskolan). 14 kvartetter är 
anmälda, bland dem fyra från BD och en från BÄD!!! Domare är Folke Bohlin, musikprof. em. från Lund, 
Matti Hyökki, dir. för YL, Noomi Elfving, musikpedagog från Vasa och tidigare manskörsdir. i Karis. 
I övrigt glad samvaro. 

 
Lördag 8.10. 

- förmiddag (exakt tid meddelas de anmälda senare) Repetition i Konserthuset 
- kl.14 Maratonkonsert i Konserthuset 

Varje kör framför en sångavdelning efter eget val. Prestationen kommenteras omedelbart av domarna (se 
ovan). Nyttigt för både kören och lyssnarna. Ingen tävling, alltså. Konserten är öppen för allmänheten. 
Fri klädsel, inga märken. BÄD:s repertoar ser ut så här:  
   1. John Rosas: Stig stark du sång (text: Hjalmar Krokfors) 
   2. Jean Sibelius: Sydämeni laulu (text: Alekis Kivi)  
   3. Carl Orff : Si puer cum  (ur Carmina Burana) 
   4. Nils-Eric Fougstedt: Tre sånger om kärleken (text:Arvid Mörne, Vilhelm Ekelund, Erik Blomberg) 
   5. John Rosas (arr.): Morgonen ljusnar (Östnyländsk folkvisa)                

- kl. 19 Sångarsits AVEC i Brandkårshuset 
Fri klädsel.  
 

Söndag 9.10. 
- kl. 12. Gudstjänst  i Mikaelskyrkan med Åbo Svenska Församling 

Ett antal manskörer deltar under ledning av förbundsdirigent Kalle Ahlberg. I kyrkan sjungs Vår Gud är oss 
en väldig borg (arr. Maasalo),  Zum Sanctus (=”Heilig”), Slut samman mina händer (Sune Carlsson) och 
Guds lov i naturen (arr. Kaj-Erik Gustafsson). Genast efter gudstjänsten blir det gemensam sakral konsert 
med BD, GM, PM och ÅSMA.  
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Deltagaravgiften 
Deltagaravgiften är 30€ och inkluderar allt program inkl. traktering på Koulu och sångarsitzen. Till 
detta kommer ev. inkvarteringskostnader. De som betalar sin avgift i egenskap av sångare i någon av de 
övriga deltagande körerna betalar inte extra för att dessutom sjunga med i BÄD:s led. Anmälningar riktas 
direkt till Tryggve Forssell (se nedan), och de BÄD:are som inte redan är anmälda via någon av de deltagande 
körerna får samtidigt erlägga 30€ till BÄD (se kontonr på sista sidan). Sångarnas deltagaravgift är delvis 
subventionerad av BÄD. Sångartinget är genomgående AVEC och icke-sångare betalar 15€ och 30€ för 
traktering på Koulu respektive sångarsitz.  
 
Tingssång 
Förbundsdirigenten Kalle Ahlberg har, med anledning av sångartinget, skrivit en ny text till första versen av 
Sangerhilsen. Han hälsar att man gärna får ta med texten som han kallar Tingssång och som håller på att 
spridas till alla deltagande körer.  
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 Sjung oss samman Sångarbröder 
närhelst andan faller på! 
Sången ädla känslor föder, 
sångare Elysien nå. 
Budet går från man till man: 
sång ska fylla hela stan, 
klinga högt från strand till strand! 

 

Finlandssvenska karlar sjunger 
starkt och högt och stundom rent, 
hyllar gärna sill och hummer, 
viskar till sin dam: "je taime". 
Forskning och en massa test 
visa what we all have guessed: 
Mansskörssång är bäst på fest! 

 
INFORMATION om Sångartinget (anmälningar, inkvartering, sitsen...) ges av Tryggve  Forssell, 0400-
415225, tryggve.forssell@konfer.fi / Börje Lång, 040 5365073, borje.lang@canson.inet.fi som också har 
sammanställt informationen ovan. Anmälningarna bör vara framme allra senast 20.9. Detta gäller också, 
om du redan är anmäld till sångartinget via någon annan kör, men inte meddelat att du vill sjunga med BÄD! 
 
Väl mött i Åbo i oktober! 
 
 

 
 
ÄRKEDJÄKNAR OCH ETERNELLER PÅ ÅBO AKADEMIS INSKRIPTION 
 
I början av september var Brahe Djäknar och Florakören ute på 
turné i Nordamerika och kunde därför inte uppträda på ÅA:s 
inskription i Solennitetssalen, vilket bägge körerna brukar göra varje 
år. Istället ställde BÄD och Eternellföreningen upp, på BÄD:s 
initiativ. Rekryteringen blev denna gång inte heltäckande, främst 
p.g.a. behovet av en balanserad stämfördelning både inom 
manskören, damkören och den blandade uppsättningen, samtidigt 
som utrymmet bakom Akademiska Orkesterns notställningar var 
begränsat. 
 
Den 1.9. samlades ett trettiotal ärkedjäknar och ett tjugotal eterneller 
i Sibeliusmuseum för att repetera inför Gotti. Efter ett litet 
mellanmål tågade man till Solennitetssalen iklädd frack respektive 
kåpa. Mottagandet var hjärtligt och vår insats uppskattades stort av 
både Akademistaten och andra närvarande.  
 
Uppträdandet bestod av Floras och BD:s lystringssånger och en 
mäktig variant för blandad kör av Hymnen i Finlandia, i 
arrangemang av Gotti. De bekanta styckena behärskades väl och 
sången klingade fint mellan salens marmorväggar. Gotti var också 
nöjd: han vill hälsa att han gladde sig åt att så många ställde upp, 
och att han var glad över att få träffa så många tidigare djäknar och 
över att vi sjöng så bra! Efter sjungningen fortsatte samvaron i glada 
tecken under en pyttipannasits på Kåren. 

Ärkedjäknarna sitter bänkade i Solen-
nitetssalen i väntan på att inskriptionen 
ska börja. 
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BÄDs OCH ETERNELLERNAS 
J U L F E S T  2 0 0 5 !  

 
BÄD:s och Eternellernas gemensamma julfest, som 
redan kan ges epitetet traditionell, ordnas än en 
gång efter lördagens (senare) adventskonsert 
den 26.11. Plats: Kårens festsal!  

 
Kom med och träffa gamla bekanta från din tid i BD! 

 
 

Kvällens meny:
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Sallad på rökt lax med husets 
                     hembakta bröd 
Broiler i currysås med ris 
Blåbärstårta med vaniljsås 
 
  

 
 Till detta tillhandahålles som vanligt vatten, öl och vin samt brända 
 och destillerade drycker enligt Kårens fördelaktiga prislista! 
 

För icke-Åbobor har vi reserverat inkvartering på hotell Scandic Julia 
 
Pris: Paket A: Konsertbiljett och ”supékort” 38 euro 
        Paket B: Hotell (i dubbelrum), konsertbiljett och ”supékort” 75 euro 
 

 
Hur reagera: fyll i namn och adress, kontaktuppgifter och sänd in till 
Konfer/BÄD! OBS! Anmäl dig gärna genast, dock senast den 30.10.05 

 



ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR GEMENSAM JULFEST 2005  
 
Vänligen texta tydligt, särskilt om du faxar! Kryssa i rätt alternativ! 
 
 
Namn ……………………………................   Avec namn....................................................................... 
 
Paket A (€ 38 per person)                Paket B (€ 75 per person)               Singeltillägg för B (€ 30)   
   (d.v.s. om du vill bo i singelrum) 
 
Adress…………………………….………………  Postnr……….…….  Ort…………..……….……... 
 
Telefon………………………….........................…  epost …………………………....….……..…….. 
 
Specialdiet……………………………………………………………………………....…..….….......... 
 
Övrigt..…………………………...………………………………………………....………….……...…... 
 
 
 

 

 
 
Sänd in blanketten ovan senast 30.10.2005 till Konfer/BÄD, Auragatan 1 C, 20100 ÅBO eller per telefax 
(02) 232 4465. Du kan även emaila tryggve.forssell@konfer.fi eller ställa frågor till Tryggve på dagtid (02) 
251 2200 eller 0400 415 225. 
 
Konsertbiljetten får du per post 1-2 veckor innan konserten. Via BÄD på förhand beställda biljetter till 
lördagens adventskonsert, som börjar den 26.11 kl 20, berättigar till en plats i bänkarna märkta 
”BÄD/Eternellerna” som är reserverade enkom för oss. Gå förbi biljettkön och visa din BÄD-biljett till de 
BÄDare/Eterneller som står i mittgången senast 19:30, dvs en halv timme före konserten börjar! 
Arrangemanget följer fjolårets lyckade koncept och har av BÄD:s styrelse planerats i samråd med BD och 
Flora, för att göra platsreserveringen möjligast smidig för alla parter. Biljetter kan beställas endast som en del 
av paket A eller B. 
 

 
 
TRIO SALUDO GER UT SKIVA
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Trio Saludo har kommit ut med en samlingsskiva. Den kostar 20€ 
och kan beställas av Peter Ingo, Honskbyvägen 97 B, 02420 Jorvas, 
tel 0400 701692. Under hösten och våren kommer Trio Saludo också 
att åka ut på turné. Så här berättar trion själv om skivan på sin 
hemsida www.triosaludo.fi. 
 
Vi är glada över att äntligen kunna ge ut en samlings-CD med de 
låtar som vår publik och vi själva tyckt mest om under de gångna 30 
åren. Otaliga är de gånger man ställt oss frågan: "Har ni någon CD 
med er musik?". Nu kan vi för första gången svara: Ja, det har vi! 
Skivan är sammanställd i samma anda och med samma idé som de 
flesta av våra live-uppträdanden. Vi har valt att ta med både 
akustiska arrangemang och inspelningar med orkester från flera 
olika LP-produktioner som vi gjorde på 1970- och 1980-talen. 
 

Vi hoppas att ni skall ha trevliga stunder tillsammans med oss och minnas den gamla goda tiden när vi alla 
tre stod på scenen. Vi vill också tacka för för det bidrag till Artos rehabilitering som köpet av denna skiva 
innebär. Trio Saludo lever vidare - inte endast genom denna skiva utan också i verkligheten i vår nya 
sammansättning! 
 
Tus amigos Peter, Arto y Håkan 

http://www.triosaludo.fi/


 
 
BRAHE ÄRKEDJÄKNAR - SENIORER
 
Denna information riktas främst till de djäknar som har skrivit in sig i 
Studentkören Brahe Djäknar vid Åbo Akademi under John Rosas' 
(1908-1984) dirigentperiod 1937- våren 1955. Det har visat sig - 
förståeligt nog - att dessa årgångar numera deltar allt mindre i t.ex. 
BD:s jubiléer och i BÄD:s verksamhet efter Rosas' bortgång.  Nu är 
det Gottis årgångar som ställer upp - dirigenten symboliserar tiden 
som studentsångare, en tid som man gärna vill minnas. 
 
BÄD vill visa sin uppskattning av de insatser som de äldre årgångarna har gjort genom att ordna en 
särskild sammankomst i Åbo för dem. Som tidpunkt har man valt adventskonserterna denna höst. BD 
/ Florakören  under Ulf Långbacka och Akademiska Orkestern under Sauli Huhtala ger sina vanliga 
adventskonserter i Åbo domkyrka fred. 25.11. och lörd. 26.11. kl 20. Men tack vare den stora 
publiktillströmningen varje år ordnas det nu ffg en TREDJE konsert LÖRDAGEN DEN 26.11.    
Kl. 16. Det är till denna något förkortade konsert som vi särskilt vill inbjuda våra äldre årgångar.   
 
Samvaron inleds i Sibeliusmuseum kl 14 med sightseeing och besök i körlokaliteterna.  Och en lätt 
servering.  Efter konserten ca kl  18 glad sångarsits på Kåren. Kårlegenden Carl-Olof Tallgren har 
lovat minnas gångna tider på Kåren.  Fri klädsel.  Inga märken. Allt detta inkluderar också AVEC!! 
 
Denna information och inbjudan riktas till samtliga djäknar av äldre årgång, oberoende om de är 
medlemmar i BÄD eller inte. Sprid gärna budskapet till aktuella bekanta och kom i grupp. Inga krav 
på körsångliga kvalifikationer, men tag MMs sångbok med, om du hittar den. Anmälningar till 
Tryggve Forssell / tel. 0400-415 225 / tryggve.forssell@konfer.fi. Information också via Börje Lång 
/ 040-53 650 73 / borje.lang@canson.inet.fi och via Ralf Karlsson / 040-746 5733. 
 
VÄLKOMMEN! 
Börje Lång 
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BÄD STÖDER BD:s KONSERTTURNÉ 
 
BÄD:s styrelse beslöt i maj att bifalla BD:s ansökan om ett stipendium på 5000€ för turnén till Nordamerika. 
Inbjudna till styrelsemötet var bl.a. BD:s ordförande Mathias Johnson och en av den gemensamma Flora-BD-
turnéns reseledare, Hanna Bäckström. De berättade i detalj om hur turnén skulle komma att utformas. BÄD:s 
stöd bidrog till att BD:arnas deltagaravgift sänktes till dryga 400 €, vilket var mycket välkommet för alla 
studentsångare som lever på studiestöd. Körerna har för bara några dagar sedan återvänt från Amerika, så mer 
information om turnén kommer att ges i nästa BÄD News. 
 
 
MEDLEMSAVGIFT 2005  
 
Brahe Ärkedjäknars medlemsavgift är 10 euro för årsmedlemmar och inbetalas till BÄDs konto i 
Ålandsbanken: 660100-1217439. Ständiga medlemmar och andra som är befriade från medlemsavgift behöver 
naturligtvis inte reagera. Ständig medlem blir man genom en engångsinbetalning om 150 euro. Frivilliga 
bidrag är också alltid välkomna. Inbetalning kan göras t.ex. med bankgiroblanketten nederst på sidan. Några 
enstaka ärkedjäknar betalade dubbel medlemsavgift ifjol och behöver förstås inte heller reagera. 
 
 
INFOSEKRETERARENS HÄLSNING  
 
Med detta nummer av BÄD News avgår jag från posten som informationssekreterare eftersom jag ska börja 
jobba i Nederländerna fr.o.m. oktober. Det har varit roligt och meningsfullt att vara verksam inom BÄD och 
samarbetet med alla medlemmar både i och utanför styrelsen har fungerat fint. Jag får tacka så mycket för den 
uppvaktning jag fick på övningen inför ÅA:s inskription. Vi ses på framtida BÄD-evenemang! 
 
Sangerhilsen, 
Kimmo Michelsen 
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