
Sångarbröder, 

e  stort tack  ll alla som medverkade  ll a  BÄD:s 
50‐årsjubileum  i  Jakobstad  lyckades  så väl  som det 
gjorde! Största delen av de a årets sista BÄD News 
helgas  ll  a   återge  vad  som  försiggick  för  några 
veckor  sedan. Utöver  a   blicka  bakåt  ser  vi  också 
fram emot adventskonserterna  i Åbo domkyrka där 
vi  som  vanligt  hoppas  få  se  många  BÄD:are  i 
publiken. 

  ‐Johan Gräsbeck, BÄD‐ordförande 
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BRAHE ÄRKEDJÄKNAR FIRADE SINA FEMTIO ÅR 

Den 25 oktober var det äntligen dags. Ärkedjäknar 
från Österbo en, Tammerfors, Egentliga   Finland, 
Nyland  och  Sverige  samlades  i  Jakobstad  för  a  
fira  föreningens  50‐åriga  existens.  Extra  festligt 
blev  llställningen genom a  även Brahe Djäknar 
deltog  i evenemanget såväl  i  jubileumskören som 
med en egen avdelning under konserten. 

För  oss  mest  morgonpigga  började 
lördagsmorgonen med  samling vid Stadshotellets 
recep on  kl  9  vare er  vi  i  samlad  tropp 
promenerade  ll Musikhuset Allegro. Där blev  vi 
välkomnade av Roger Wingren som fungerat som 
arkitekt  när Musikhuset  byggdes.  Under  den  en 
mme  långa  rundvandringen  kunde  han  berä a 

en hel del anekdoter såväl som fakta relaterat  ll 
byggnaderna och berä elserna förnöjde såväl ung 
som gammal. 

E er  rundvandringen  började  sedan 
uppsjungningen i Musikhusets Schaumansal under 
Johan Werkelins  ledning, vare er dirigent Mar n 
Segerstråle  tog  hand  om  taktpinnen  för  den 
fortsa a  övningen. De  flesta  av  oss  blev mycket 
fort  imponerade av  salens akus k och det är  lä  
a   förstå  a   salen  räknas  ll  en  av  de  bästa  i 
Finland.  
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Jubileumskören sjunger Nur im Herzen med Peter Eriksson som solist. 

På  guidad  rundtur  i  Musikhuset  Allegro  med 
Musikhusets arkitekt Roger Wingren. 



E er den gemensamma övningen fortsa e BD med 
sin  egen  övning  under  Ulf  Långbackas  ledning 
sam digt  som Ärkedjäknarna  samlades  ll  e   kort 
föreningsmöte. Däre er blev det dags för lunch och 
de sista förberedelserna  innan det var dags a  tåga 
in  för  konserten.  Under  konserten  dirigerade  Uffe 
sångerna S g stark du sång, Suomis sång samt BDs 
egen avdelning, medan Mar n dirigerade resten av 
programmet. Det nära  samarbetet mellan BÄD och 
BD syntes även på så vis a  djäknen Robert Lindberg 
gjort konsertens programblad och djäknen Andreas 
Söderholm  skö e  om  konferencierandet  under 
konserten. 

Glädjande  nog  hi ade  publiken  ll  Schaumansalen 
fast  grannstaden  Karleby  samma  dag  försökte 
konkurrera  med  FSSMFs  85‐årsfestligheter. 
Bilje ntäkterna  från  den  nästa  fullsa a 
Schaumansalen,  som  oavkortat  skänks  ll  den  av 
BÄD  förvaltade  BLå‐fonden,  förstärker  nu 
ifrågavarande  fond  med  närapå  2000  euro!    Den 
talrika publiken betydde även a  de sammanlagt 70 
sångarna  (inklusive  31  djäknar)  skärpte  sig  ll  det 
y ersta med  e   högkvalita vt  slutresultat  som  av 
publikens respons a  döma gjorde dem nöjda med 
vad de fick se och höra. 

E er konsertens sista extranummer blev det sedan 
dags  för  lite mingel med publiken  innan vi slog oss 
ner för den e erföljande sångarsitsen direkt utanför 
Schaumansalen. Förutom sång hanns det även med 
utdelande  av  hedersmedlemskapsdiplom  samt 
framförande  av  hyllningar  av  alla  de  slag.  Tobias 
Laxell, som fungerade som kvällens toastmaster, såg 
ll a  slutet av kvällen förlöpte som på räls. 

 

Nya hedersmedlemmar 

De  tre nya hedersmedlemmar  som  föreningsmötet 
digare  under  lördagen  med  anledning  av 

jubileumsfestligheterna enhälligt antog är följande: 

Peter Häggblom  :  ”Peter  har  alltsedan  år  1995 
fungerat  som  föreningens  revisor  och  har  under 
dessa år ak vt övervakat  a   föreningens ekonomi, 
bokslut samt protokoll blivit korrekt dokumenterade 
på  e   för  Brahe  Ärkedjäknar  ändamålsenligt  sä   i 
enlighet med gällande lag." 

Ulf Långbacka  :  "Ulf  har  i  egenskap  av  Brahe 
Djäknars  dirigent  under  mer  än  20  år  oförtrutet 
jobbat för a   ini a v värdiga studentkören vid Åbo 
Akademi förverkligas och vidareutvecklas  ll högsta 
excellens. Mål  som  är  en  av  hörnstenarna  i  Brahe 
Ärkedjäknars verksamhet." 

Bo‐Gösta Öblom  :  "Bosse  har  som  sångarbroder 
synnerligen  ak vt  deltagit  i  föreningens  ak viteter 
under  flera  decennier.  Som  Glunten  har  han  varit 

BÄD:s  ambassadör  vid  oräkneliga  framträdanden 
såväl  i  Finland  som  i  utlandet,  och  som 
sångarbroder  en  pålitlig  vän  i  alla  sammanhang. 
Bosse  personifierar  sångarglädjen  och  utgör  en 
stark  länk  mellan  BÄD  och  många  sångarled  i 
Brahe Djäknar." 

 

Peter och Ulf får sina hedersmedlemsdiplom 

Bosse (t.h.) som inte var på plats i Jakobstad blev 
uppvaktad  med  hedersmedlemsdiplomet  i 
samband med en e erföljande ÅSMA‐körövning. 

 

Skaldernas kväll 

På många  sä   var  kvällen  även  skaldernas  kväll. 
Den  första  personen  som  jag  vill  ly a  fram  är 
djäknen Samuel Erikson. Han sjöng in i BD denna i 
höst och visade sig redan nu på styva linan genom 
a , helt okänd för de flesta närvarande, med ru n 
dirigera  två  sånger under  sitsen. Det  som kanske 
inte alla i det äldre gardet känner  ll är a  Samuel 
desutom dagarna  innan resan  ll  Jakobstad skrev 
en  dikt  ll  BD  för  a   mo vera  djäknarna  ll 
österbo niska stordåd. 

 

Med Samuels  llåtelse återger jag här hans dikt: 

 
  Jag är ju ej av adelssläkt 
  men ack, nog är mi  hjärta väckt 
  ll ädel bragd ‐  ll strid och dygd ‐ 
  i hemland, som är bästa bygd! 
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  Nu har jag köpt en skjorta ny 
  den är så vit, liksom min hy. 
  Den passar väl  ll hög dsrock, 
  i helgen skall den ny jas ock. 
 
  För när som Brahe Djäknarne 
  far över land och hav ‐ o, se: 
  då är vart möahjärta gla  
  de bjudes ju på mången skra , 
 
  men ock på gyllne toner då 
  vi faren nu  ll Jakobs vrå ‐ 
  som även kallas Jakobstad 
  nu, Österbo ens kust, var glad! 
 
       Samuel Erikson 

 

Under sitsen stämde BD upp med en specialskriven 
sångarhyllning  ll BÄD med glimten  i ögat. Melodin 
borde  de  flesta  kunna  lista  ut  på  egen  hand  så 
därför återger jag här endast texten: 

 
  Käraste bröder och Ärkedjäknar, 
  vår stödförening 50 år räknar 
  grundades på en kryssning 
  för det vill vi säga tack! 
 
  Ädlaste äldre män, tag vår hyllning 
  de a är e  försvar, ej beskyllning: 
  fortsä  a  ge oss pengar 
  så hålles vi nog i schack... 
 
  Plom plom plom plom plom 
  fem  ni fyller 
  plom plom plom plom plom 
  med e  stort myller 
  ooooo 
  med manlig lunga, gå  ll a ack 
 
  Käraste bröder, visa och grå 
  vi denna visa har hi at på. 
  Skalder, gamla, unga, 
  evigt skall besjunga 
  erat värv vid Aura å. 

 

Sist  men  inte  minst,  inget  evenemang  kan  väl  anses 
komple   såvida  inte  Erik  Andersson  har  beskrivit 
händelsen med en sone . Denna gång skrev han hela tre 
stycken!  Jag  inkluderar  här  de  två  som  han  tycker  a  
bäst lämpar sig i tryck: 

 

  ÅSMA:S HYLLNING TILL BÄD 
  När Brahe Ärkedjäknar fyller år, 
  vill också ÅSMA:s bröder gratulera. 
  En ivrig liten grupp är vi som står 
  med röst i båda, och vi kan bli flera. 
 
  Vi älskar ju den klangkaskad som når 
  vårt hjärtas djup, så själen kan vibrera 
  i takt med stämbanden, som mjuka får 
  också publiken a  begära mera! 
 
  Det är i varje fall vad många tror. 
  A  sång ger glädje vill vi gärna höra. 
  Tro på oss själva bör vi fak skt göra. 
 
  Vår vänskaps kra  förblir då lika stor. 
  Må Brahe Ärkedjäknar länge sjunga 
  och göra gamla sångare av unga! 
   
      EVANDER 
 
  BRAHE ÄRKEDJÄKNAR 50 ÅR 
  Vad gör en sång? I Bibeln får vi veta 
  a  pålen i di  kö  kan kallas späk‐nar. 
  Den stake som hos Brahe Ärkedjäknar 
  ger klangkra  är två stämband, helt konkreta. 
 
  En stoltare förening får vi leta! 
  Nu är de fem o, åren som vi räknar 
  i BÄD, långt fler de notbladsfräknar 
  som blir de toner vi vill u rumpeta! 
 
  Vi sjunger om den vänskap sången skapar, 
  om så dess band är täta – eller skrapar, 
  om glädjen i de klanger vi får samla. 
 
  För nya sångare är vi e  stöd. 
  Vi hoppas de ska visa samma glöd 
  en gång, när de i sin tur blivit gamla! 
   
      EVANDER 
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Avslutningsvis 

Det var flera medlemmar  i  såväl BÄD  som BD  som 
under sitsens små mmar spontant konstaterade a  
”synd om dem som  inte kom  ll  Jakobstad och fick 
uppleva  de a”.  Det  är  lä   a   hålla  med  i  deras 
resonemang.  Sällan  har  man  se   e   sådant 
sammansvetsat gäng av såväl gammal som ung som 
llsammans  dels  ger  järnet  under  övning  och 

konsert,  dels  under  sitsen  är  ivrigt  involverade 
sinsemellan  i  diskussioner  gällande  BÄDs  fram d. 
Huvudsy et med a  fira föreningens 50‐årsjubileum 
kan därmed anses vara mer än väl uppfyllt och alla 
förutsä ningar  finns  för  a   föreningen  även 
framöver skall ha många jubileum kvar a  fira.  

 

   Niclas Backman  (BÄD50‐arbetsgruppens  
        koordinator) 

 

 

BRAHE ÄRKEDJÄKNARS 50‐ÅRSJUBILEUMSSKRIFT 

Jubileumsskri en, ISBN 978‐952‐93‐4417‐8 ] 

 

I samband med jubileumsfestligheterna publicerade 
BÄD en  jubileumsskri   som är en  sammanställning 
över  det  som  föreningen  sysslat  med  under  sina 
första  fem o  år,  inklusive  alla 

styrelsesammansä ningar,  funk onärer  och  annat 
små  och go . Skri en har  i nuläget  levererats  ll 
alla  BÄD‐medlemmar  som  har  e   ak vt 
medlemskap  i  föreningen.  Det  finns  ännu  några 
otal  exemplar  av  skri en  kvar  i  lager  så  om 

exempelvis  någon  digare  BÄD‐medlem  är 
intresserad av a  införskaffa e  exemplar så går det 
bra  a   kontakta  BÄDs  sekreterare 
( sekreterare@brahearkedjaknar.org ) i frågan. 

 

 

FÖRKÖP AV BILJETTER TILL ADVENTSKONSERTER 

Brahe  Djäknar,  Florakören  och  Akademiska 
Orkesterns  tradi onella  Adventskonserter  ligger 
runt  hörnet.  Säkra  din  plats  ll  den  enda 
Adventskonserten som behövs för en fröjdefull jul. 

Boka dina bilje er genom a  skicka e‐post  ll Brahe 
Djäknars ska mästare Tobias Wessberg på adressen 
tobias.wessberg@abo.fi 

 
Bilje er  kan  bokas  ll  fredagens  konsert  den  28 
november kl. 19, och  ll  lördagens konsert den 29 
november  kl.  20.  Bilje erna  kostar  25  EUR/st. 
Platsen för konserten är givetvis Åbo Domkyrka. 

 
Hjärtligt välkomna! 

 
  Tobias Wessberg (BDs ska mästare)  
 

 

SAMKVÄM  (ELLER  JULFEST)  EFTER  LÖRDAGENS 
ADVENTSKONSERT 

Enligt  den  beprövade  modellen  från  ifol  erbjudes 
möjlighet  för  ärkedjäknar,  eterneller  och  andra 
intresserade  a   sammanstråla  ll  gemytligt 
samkväm e er lördagens adventskonsert. 

Platsen utreds ännu då de a skrivs, men det blir av 
på  lämplig  lokal  i närheten av domkyrkan och med 
lä  servering  ll självkostnadspris, ca. 20 euro för en 
bit mat och något små  a  dricka där ll. 

Anmäl  dig  eller  meddela  om  intresse  ll 
ordforande@brahearkedjaknar.org eller per  telefon 
050‐413  6228  så  får  vi  reda  på  hur många  vi  kan 
tänkas bli. 

 

  Väl mö  på de olika evenemangen! 

  ‐Styrelsen 
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