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BÄSTA ÄRKEDJÄKNAR, 
 
Hoppas ni haft en skön sommar! I höst kommer vi att ha en speciell orsak att gå på adventskonsert och fira 
tillsammans. Det har nämligen förflutit 100 år sedan John Rosas’ födelse. Detta kommer att 
uppmärksammas med bl.a. seminarium och sitz i november. Mer info nedan! På agendan i år finns också 
olika stödformer för BD. Kören är i toppform inför sin Polen-turné och bland sångarna finns ett brett 
intresse av att vidareutveckla sångtekniken. Det kan vi i BÄD hjälpa killarna med: sångarstipendier 
ämnade för sånglektioner kommer att utlysas såsom många gånger förr, och som bäst pågår diskussoner 
mellan BDs och BÄDs styrelser om arrangerandet av sångworkshops, individuell sångundervisning i Sibbe 
etc. 
 
Av naturliga skäl har de flesta BÄD-evenemang under senare tid ordnats i Åbo, men BÄD finns förstås 
också till för de f.d. djäknar som är bosatta i andra delar av landet. I planerna finns därför en sångarsitz som 
skulle arrangeras i Vasa nästa vinter. En motsvarande sitz är senare tänkt att ordnas i Helsingfors. Mer om 
detta under hösten! 
 

Kimmo Michelsen 
 
 
BÄDS ÅRSMÖTE I ÅBO 
 
Kvällen den 31.3.2008 samlades medlemmar till årsmötet på Svenska klubben. Det planerade besöket till 
Ålandsbanken blev inte av p.g.a. lågt deltagarantal. De som kom fick inta lite kvällsbit medan föreningens 
angelägenheter diskuterades i fin miljö och gott sällskap. Ny ordförande samt styrelseledamöter valdes på 
årsmötet varefter styrelsen konstituerade sig enligt följande: 
BÄDs styrelse för verksamhetsåret 2008: 
 
Ordförande:  Kimmo Michelsen, kimmo.michelsen(a)abo.fi 
Viceordförande: Johan Nyman, nyman.johan(a)pp.inet.fi 
Sekreterare: Christian Hirn, christian.hirn(a)kolumbus.fi  
Skattmästare: Johan Gräsbeck, johan.grasbeck(a)abo.fi 
Ledamöter: Tony Jäntti, tony.jantti(a)pp.inet.fi  
 Benny Salo (BDs ordförande), benny.salo(a)abo.fi 
 Norbert Agte, ernst.agte(a)luukku.fi 

20.8.2008 



Info-sekreterarens uppgifter sköts gemensamt av styrelsen. Föreningens revision handhas för 2008 av Peter 
Häggblom och Karl Erik Halme, vilka omvaldes till revisorer. Tom Björkman och Krister Lång omvaldes 
till revisorssuppleanter. 
 
 
VÅRSÅNGEN PÅ VÅRDBERGET 
 
Flera av oss träffades på Vårdberget i år igen, och desto fler följde konserten på TV och radio. Nytt för i år 
var att fyra sånger sjöngs av den aktiva kören, medan BÄD deltog i två tredjedelar av konserten. Trots att 
det redan är ett tag sedan, bifogar vi här Uffe Långbackas respons till sångarna. 
 

Bröder! 
Tack till alla för vårdbergssjungningen! I skrivande stund har jag ännu inte tagit del av Tv-sändningen, 
och baserar mina kommentarer på upplevelsen på berget. 
 
Jag upplevde stora kören som helhet sjöng rytmiskt precist och med glädje och inlevelse. Den som som 
blev minst övad var Rosas morgonvisa, och det märktes på att reprisen med "Vårsommarvinden nu 
storseglet spänner" inte till alla delar begicks i samma tempo. Vissa grova betoningar och accenter på 
slutstavelserna skulle vara trevligt att putsa bort (som i Ein König, där även renheten i det Italienska 
sextackordet inte var den bästa). Andra saker som kunde förbättras är vissa rytmer i glad sås, 
punkteringarna i Vintern rasats andra del. 
 
Jag är glad över att förflyttningen till aktiva kören lyckades så flexibelt och utan problem. Min 
upplevelse är att konserten med denna längd kräver omväxling. Men visst förmedlade kören säkert 
valborgsstämning. Denna gång har ovanligt många klagat på det svaga ljudet på berget. Nästa år bör vi 
igen påtala saken och kräva fler högtalare. En insändare i Hbl, klagade även på att publiksorlet 
överröstade kören i radion, vilket vi bör protestera mot, mikrofonerna bör placeras tillräckligt nära. 
 
Aktiva körens avdelning kändes motiverad. Tack till solisterna, väl jobbat! Rövarsången kändes lyckad 
där jag stod, likaså Hej dunkom. Elegansen i Down Among kunde vi arbeta mer på. Trollsländan är en 
trevlig sång, kanske litet försiktig denna gång. Jag tror att den sjönk litet i början, men sedan hölls nog 
tonen. 
 
Tack ännu till alla sångare! Hoppas på fortsatt stor uppslutning på berget, och på att vi i nästa år skall 
få fler med på övning före! 
 

Hälsningar Uffe 
 
 
 
JOHN ROSAS - 100 ÅR SEDAN HANS FÖDELSE 

Som vi tidigare har informerat har den 30 november förflutit 100 år sedan John Rosas, BD:s grundare och 
första dirigent, föddes. BÄD har beslutit att detta skall firas ! 

Firandet äger rum den 28. - 29. november så att deltagarna skulle vara med om Adventskonserten fredagen 
den 28.11. Efter konserten arrangeras en sångarsits på Kåren. På lördagen, 29.12, sker uppvaktning vid JR:s 
grav och efter den "Minns vi John Rosas" på Sibeliusmuseum. Där skall JR:s person belysas och 
ihågkommas från olika synvinklar (musikprofessorn, BD-dirigenten, musikpåverkaren i Åbo etc.) Preliminärt 
har Fabian Dahlström och Ulf Söderblom lovat medverka. Dessutom kommer JR:s verksamhet inom det 
övriga musiklivet i Åbo att beröras. Naturligtvis sjunger vi alla Morgonen ljusnar och Stig stark Du sång. Vi 
räknar också med att de aktiva djäknarna kommer att framföra någon mera okänd komposition av JR. Och så 
avslutas det hela med gemensam lunch. Vi hoppas på rikligt deltagande av tidigare djäknar avec.  

Anteckna redan nu dessa dagar i Din kalender. Vi återkommer med slutligt program och inbjudan i 
september. 

Göran Grönroos 



BD-NYTT 
 
Brahe Djäknar undersökte under vårens lopp Mannens väg med en bejublad konsert den 11.4 i 
Solennitetssalen i Åbo. Konserten innehöll sånger som betraktar männens färd genom livet från olika 
vinklar. Efter den lyckade konserten i Åbo var det dags att åka på Nordisk Studentsångarstämma (NSSS) 
som i år hölls i Stavanger i Norge. BD flög till Norge och ännu samma kväll öppnade vi festivalen med 
några godbitar från Mannens väg-repertoaren, därbland Monthy Pythons Always Look on the Bright Side of 
Life. Tillvaron i Norge var enligt många väldigt trevlig och några tappra sångare orkade även delta i 
festivalens gemensamma storverk, Carl Orffs Carmina Burana som framfördes av dryga 800 sångare. De 
flesta valde dock att njuta av de mäktiga vyerna och det soliga vårvädret istället för att öva dagarna i ända i 
den mörka idrottshallen. 
 
Den 23.5 uppträdde BD tillsammans med Flororna och AO på ÅA:s doktorspromotion och sjöng där 
Sibelius’ Jordens sång med framgång. Vårens sista uppträdande gick av stapeln på Katedralskolans 
studentdimission den 31.5. Körens första projekt för i höst är en turné Bakom järnridån till baltikum och 
Polen den 29.8-6.9. BÄD stöder turnén genom att bjuda koristerna på en båttur på de Mazuriska sjöarna. 
Strax efter turnén deltar BD tillsammans med Flororna och AO i ÅA:s 90-års festligheter med Piae 
Cantiones och Uffe Långbackas O Magnum Mysterium. 
 
 Johan Gräsbeck 
 
Mera information om BD finner ni på adressen: www.brahedjaknar.fi 
 
 
BESTÄLL EN KVARTETT FRÅN BD OCH FÖRGYLL DIN FEST! 
 
Arrangerar ni en fest eller ett evenemang varifrån det saknas det ”lilla extra”? Kom då ihåg BD:s kvartetter. 
Beställningar/förfrågningar riktas till kvartettansvarige Andreas Söderholm, 
andreassoderholm@yahoo.com tel. 040-737 0349 eller till BDs styrelsemedlemmar. 
 
 
BD BEHÖVER FRACKAR 
 
Som alltid finns det ett stort behov på frackar av alla storlekar. Råkar du själv ha eller veta 
om en frack som ligger oanvänd någonstans. Hör då i så fall av dig till BD:s fan- och 
frackvårdare Peter Rikberg och ge den gamla (eller någorlunda nya) fracken ett fartfyllt liv på 
någon körsångare. 
Peter nås på adressen peter.rikberg@abo.fi eller numret 050-5470455. 
 
 
FLORAKÖRENS JUBILEUMSLOGOTÄVLING 
 
Florakören har utlyst en logotävling inför sitt 65-årsjubileum som inträffar i maj 2009. 
Jubileumskommittén utser det vinnande  bidraget (och eventuellt även andra bidrag) som sedan kommer att 
användas i och på diverse jubileumsrelaterat material så som programblad, snapsglas etc. Vinnaren belönas 
med antingen en bankettbiljett till jubileumsbanketten (lördagen den 16.5.2009) eller med 100 euro. BD:are 
och Ärkedjäknar får också delta i tävlingen. Logon skall fungera på tyg och papper samt i elektroniskt 
format. Florakören vid Åbo Akademi r.f. äger rättigheterna till alla bidrag som skickas in 
 
Logon skall helst skickas in elektroniskt till Flora@abo.fi eller per post till Florakören, Sibeliusmuseum, 
Biskopsgatan 17, 20500 Åbo senast den 16.9.2008. Frågor gällande Logotävlingen kan ställas till 
Florakörens Liisa Ojasti (lojasti@abo.fi). 
 
 
 
 
 



 
SKIVNYHETER FINNS ATT BESTÄLLA 
 
 BD:s första  vinylskivor på CD: BD Classics Volym 1 

 
Lagom till jubileet i fjol kom BD:s tre första vinylskivor samlade på en och 
samma CD. Det handlar om den första EP-skivan från 1962, EP-skivan från 
1966 med folkvisearrangemang av Otto Andersson  
(tillsammans med Florakören) och BD:s första LP-skiva från 1972. 
Högklassigt mixade till ett representativt paket som varje körsångare bör ha i 
sin samling. 
 
Mera information om skivorna på BD:s hemsida under rubriken ”skivor”. 
 
Vårsånger på CD: Vintern rasat 
 
Efter många år av bandningar och förberedelser stod BD:s färskaste alster 
färdigt: skivan med alla de käraste vårsångerna bekanta från Vårdberget. 
Med på skivan finns även andra sånger som ännu inte sjungits på Vårdberget 
men som eventuellt något år kan tas upp i repertoaren där. 
 
CD-skivor kan beställas via BD:s skivförsäljare Oskar Karlström och Ville 
Kavilo Oskar.karlstrom@abo.fi eller Ville.kavilo@abo.fi 
 
 
 

 
MEDLEMSAVGIFT 2008 
 
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 görs lämpligen snarast dock senast 8.9.2008. 
Skriv namn, adress och e-postadress (om sådan finns) i meddelandefältet då du gör betalningen. 
 
 
VÄL MÖTT PÅ EVENEMANGEN! 
Styrelsen 
 
 

660100-1217439 
 
 
Brahe Ärkedjäknar r.f. 

Medlemsavgift 2008 
 

Årsavgift: 10 euro 
 

Avgift för ständigt 
medlemskap: 150 euro 
 
I meddelandefältet:  
Förnamn Efternamn 
Gatuadress 
Postnummer, ort (+land) 
Din.epost@adress.fi 


