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Sångarbröder,
Det var fint att så många av er hade möjlighet att
närvara då Gotti jordfästes i Åbo i slutet av augusti.
Vi minns honom med värme.
I detta nummer av BÄD News behandlar vi främst
resan till vårt södra grannland—en fin resa som vi
hoppas att bär frukt långt in i framtiden. Vi vill
också påminna om de kommande adventskonserterna i Åbo domkyrka och de biljetter som BÄD:are
kan skaffa sig och på så sätt understöda BD och
samtidigt få domens bästa platser på köpet.
Periferikonsert (även kallad kyrkokonsert) går av
stapeln i Lovisa detta år, så om du inte kan komma
till Åbo så finns det alltid den möjligheten veckan
före de egentliga konserterna.
Sist, men inte minst, så uppmärksammar vi Åbo
Akademis medelinsamlingskampanj som pågår
fram till årets slut. Bifogat finns information om
kampanjen.

Brahe Djäknars och Florakörens mångåriga dirigent
Gottfrid Gräsbeck avled 19.07.2010. Över hundra
tidigare och nuvarande sångare i körerna deltog i sången vid jordfästningen och minnesstunden 28.8.2010.
Brahe Ärkedjäknar och Eternellföreningen stod för
arrangemangen kring sångframträdandet. På begravningen i Uppståndelsekapellet framfördes Integer Vitae (text Horatius, musik Friedrich Flemming) och
Signore delle cime (musik Giuseppe di Marzi). På
minnesstunden i Aurelia framfördes Sydämeni Laulu
(text Aleksis Kivi, musik Jean Sibelius).

Sångarresan till Dorpat
Det började fredagen den 15 oktober och slutade
söndagen den 17 oktober. Om dessa tre
fantastiska dagar: turnén till Dorpat skall detta
handla om.
Men först litet bakgrund.
Under flera år hade tanken på en konsertresa till
Dorpat förespeglat BÄD. Men nu blev den av.

Av de preliminärt anmälda kunde hela 51 sångare
ställa upp. Fredagen den 15 oktober startade vi med
buss från Åbo till Helsingfors, där vi i Laulumiehets lokal hade stämt träff med alla dem som inte
kom från den gamla huvudstaden. Ett par timmar
övade vi effektivt, i synnerhet Gottis arrangemang
av Koldodi övade vi extra mycket eftersom sången
var ny för alla dem, hade sjungit i BD efter 1960talet. Från början gladde vi oss alla åt den fina
klangen och vår förmåga att sjunga rent.

Vi i arrangörsgruppen (Tryggve Forssell, Johan
Gräsbeck, Mauritz Enqvist och undertecknad) blev
jätteglada då antalet preliminärt anmälda visade sig
vara hela 56 !
Det var klart att Gotti skulle dirigera oss. Ännu i
maj talade jag med honom om Dorpat och han skulle fastställa repertoaren då han fick ta del av vilka
sångare, som skulle komma med.
Men det blev inte så: i mitten av juli fick vi besked
om att Gotti hade somnat in i evigheten och redan
tidigare visste vi att Börje- som så ofta hade pläderat för Dorpat - inte kunde komma med p.g.a. av
den stroke som hade drabbat honom i april.
Men planeringen fortsatte och till dirigent för Dorpat-äventyret utsågs Kurre Långbacka.

Övning i Laulu-Miehets lokal i Helsingfors
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Efter övningen åkte vi ner till hamnen och gick
ombord på Tallink Express, där framförallt smörgåsbordet och supen väntade. Trots att matsalen
inte var den tacksammaste ur musikalisk synvinkel,
så sjöng vi massor under både Kurre Långbackas,
Tom Björkmans och Folke Gräsbecks ledning.
Efter ett par timmar var vi i Tallinn och resan fortsatte direkt till Tartu, där vi tog in på det fräscha
Hotell Dorpat.
På lördagen var det sightseeing i den gamla universitetsstaden, där universitetet hade grundats redan
åtta år före Åbo Akademi d v s 1632.

Djäkneskaran på sightseeing med guiden Kristina Mullamaa

de hade upplevt. Och till vår stora överraskning
fylldes salen, inte till bräddarna, men helt hyggligt.
Gaudeamus sjöng ett par sånger och så sjöng de
Sangerhilsen på estniska och vi svarade på norska
och tredje versen sjöngs på två språk ! Bra gick det
också.
BÄD sjöng bl.a. Morgonen ljusnar, Sydämeni laulu, Island, Uti vår hage och Lirekassen. Utmärkt
solist i Kesäilta var Tom Björkman, som också anförde den åländska kvintetten Humbles, som sofistikerat framförde ett par barbershop-melodier..
Vi hade tryckt ett program men det fina var att vi
hade med oss Magnus Gräsbeck, som både sjöng
några visor och som på estniska presenterade programmet. Och Magnus framträdande betydde
mycket för den fina stämningen i salen, som kulminerade i stående ovationer efter att vi hade framfört
Ernesaks Hakkame mehed minema. Så blev det ett
par extranummer där naturligtvis Suomis sång skapade en fin och stämningsfull avslutning.
Efter konserten stämde vi ännu upp en sång under
Toms ledning på universitetstrappan innan vi promenerade till Püssirohukelder, en legendarisk festlokal, en tidigare krutkällare, där vi festade, åt,
drack och sjöng, turvis, vi och Gaudeamus. Stämningen var hög i den höga lokalen, men då Humbles exekverade sina humoristiska låtar lyssnade
alla... Våra värdar avtackades och som det brukar
heta: vänskapsband knöts.

Ordföranden Roman Mugur och dirigenten Lauri
Breed för vår värdkör i Dorpat Meeskoor Gaudeamus träffade vi på förmiddagen och de lotsade oss
till körens övningslokal, där att par timmars intensiv övning förestod oss. Det är skäl att betona den
betydelse som speciellt Roman Mugur hade för att
vårt besök blev så lyckat. Han hjälpte oss i ett flertal praktiska frågor, alltifrån annonser, konsertlokaler till puffar i tidningar, affischer etc.
Efter lunch och lätt vila var det så dags för konserten i universitets solennitetssal, som redan den var
en upplevelse. Härliga pelare med vackra kronor i
ett stort ljust rum. För att inte tala om akustiken,
som enligt mångas mening var något av det bästa

Sångarsitz i Püssirohukelder, Lauri Breed dirigerar

BÄD:arna fortsatte sedan samvaron långt in på
småtimmarna i hotellets utrymmen.

BÄD och värdkören Gaudeamus sjunger Sangerhilsen tillsammans under konserten på Tartu universitet.
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På söndagsmorgon sov vi ganska länge innan bussen tog oss till Tallinn där vi hade att per timmar
fritid. Hälften av gänget besökte konstmuseet
Kumu medan de övriga stiftade bekantskap med
gamla stan.
På färjan över till Helsingfors var det igen smörgåsbordet och snapsen som var föremål för vårt intresse och väl framme i huvudstaden blev det dags att
ta farväl av alla dem, som inte hade Åbo som slutmål.
Det allmänna intrycket av resan var att den var
mycket lyckad. Det var roligt att få träffa gamla
sångarvänner och det var så fint att få sjunga tillsammans i en så stor och fin kör. Speciellt vi äldre
var glada över att så många av ett något yngre garde hade ställt upp. Att detta gav mersmak är alldeles klart.
Text och bilder: Göran Grönroos
PS. Vi har fått flera feedback av deltagare i resan.
Här några exempel:
”Men att komma in och höra den gamla klangen,
känna igen rösterna och sångerna och höra samma
kommentarer från bröderna, gjorde att 30 år försvann i ett huj.”
...”och ett stort tack till er alla för en minnesvärd
resa till Dorpat! Att få sjunga med i BÄD är en
förmån att få komma ihåg svunna tider med gemensamma upplevelser och gemensamma minnen! Det
var som igår!?”

BD-AKTUELLT
Brahe Djäknar jubilerar sina 75 år 2012
Om ca 18 månader, eller ett och ett halvt år blir det
åter dags för alla djäknar att samlas i Åbo för en
programfylld jubileumshelg. För att detta stora och
fina evenemang skall bli så stort och fint som möjligt har BD redan nu tillsatt en jubileumskommitté
för BD75, som ser ut enligt följande:
Kaj Wallenius, ordförande
Johan Gräsbeck, ekonomiansvarig
Robert Lindberg, historikansvarig
Fredrik Sandström, sekreterare
Martin Segerstråle, musikaliska ärenden
Nicklas Solin, marknadsföringsansvarig
Andreas Söderholm, utställningsansvarig
Tidpunkt för jubileet har preliminärt slagits fast
till veckoslutet den 11-13.5.2012.

Jubileumskommittén utlyser logotävling:
Instruktioner:

•

kören Brahe Djäknar r.f.

•

Logon skall vara klar och tydlig, lätt att känna igen
samt anknyta till körens namn, ålder och/eller året.

”Tack till Kurre, reseledningen, styrelsen o alla
sångare för en oförglömlig konsertresa med denna
skönsjungande BÄD-kör.”
”Det var en märklig upplevelse, vår körresa till
Dorpat, en djupdykning i en hel massa olika slags
minnen. Poeten talar om 'minnenas skattkammare'.
Jag tänker på alla bekanta från olika sångarår i
BD, gemensamma projekt från annodazumal, etcetera. Firade julkonserter, Catulli Carmina & Carmina Burana, BD:s Bellmaniana i Solennitetssalen
mm.”

Tävlingen är öppen för alla medlemmar i Student-

Alltså den bör med fördel innehålla en eller flera av
följande: Brahe Djäknar / BD / 75 / 2012

•

Den får inte vara för komplicerad. Håll i tankarna
att den även kommer att tryckas på t.ex. snapsglas
eller andra små prylar.

•

Logon bör gälla hela jubileet som helhet, inte t.ex.
endast lördagens konsert.

•

Bidraget bör skickas elektronisk form (JPG, PDF,
TIF eller PNG) till adressen
kajwallenius@hotmail.com

•

Deadline: 31.1.2011

•

Vinnaren utses under vårterminen av jubileumskommittén i samråd med BD:s styrelse.

•

Första (och enda) pris är gratis jubileumsbankett.

Dorpat-resenärerna, någonstans på den estniska landsbygden
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BD75 matrikel
När BD fyllde 55 år utgavs en matrikel som innehöll uppgifter på över 800 sångare som figurerat i
BDs led under körens första femtio år. Nu iochmed
att BDs 75-års jubileum är på kommande har det
känts aktuellt att utge en ny reviderad matrikel så
att även aktiva sångare från tiden efter 1987 kan fås
dokumenterade. Efter en överenskommelse mellan
BD och BÄD kommer detta matrikelarbete att göras i BÄDs regi, och i samband med
BÄD-styrelsens senaste möte den 21 september
utsågs därför Niclas Backman till matrikelredaktör
för denna BD75 matrikel.
Tanken är att dels uppdatera informationen från 50års matrikeln i den mån som det känns befogat, dels
att lägga till alla de djäknar som har minst en godkänd termin i BD fram tillochmed hösten 2011.
Den huvudsakliga insamlingen av matrikelmaterial
kommer att göras året 2011. Under våren 2011
kommer vi i ett BÄD-News att meddela på vilka
sätt som insamlingen av ny samt eventuell korrigering av tidigare matrikelinformation kommer att ske
i praktiken, så fram till dess önskar matrikelredaktören arbetsro.

Reserveringen av adventskonsertbiljetter sker genom inbetalning till Brahe Djäknars konto senast
19.11.2010 och biljetterna löses ut i vapenhuset
strax innan konserten. Biljetterna kan lösas ut
fr.o.m. en timme före konsert.
Inbetalningens meddelande bör innehålla följande
uppgifter
- Ordet "Advent"
- Det namn som reserveringen skall stå på
- Vilken av de två konserterna reserveringen gäller
- Hur många biljetter reserveringen gäller
- Telefonnummer för att vid behov kunna nå den
som har reserverat biljetterna
Exempelvis:
Benny Salo som vill reservera två biljetter till fredagens konsert skriver följande i meddelandet:
Advent: Benny Salo, 2, fredag, 050-5436256
*Betalningsuppgifter*
Mottagare: Brahe Djäknar
Konto: Handelsbanken 313110-56071
Meddelande: Advent: [Namn], [Antal biljetter],
[Dag], [Telefonnummer]
Betalas senast: 19.11.2010
Vecka 47 uppgörs en lista på de reserverade biljetterna på basis av inbetalningar som
gjorts före 19.11. Förfrågningar kan riktas till skattmästare Benny Salo,
benny.salo@abo.fi, 050-543 6256

BÄD-biljetter för
Adventskonserterna
fredag 26.11 kl.19
och
lördag 27.11 kl.20.
Medlemmar i Brahe
Ärkedjäknar och
Eternellföreningen
har möjlighet att reservera biljetter till
Adventskonserterna i
området längst fram i
Åbo Domkyrka. Biljetterna kostar 22
euro/biljett.

Kyrkokonsert i Lovisa 20.11
Brahe Djäknar och Florakören gästar östra nyland
veckan innan konserterna i domkyrkan.
Konserten börjar klockan 18 i Lovisa kyrka.

Väl mött på de olika evenemangen!
-Styrelsen

BÄD:s styrelse för verksamhetsåret 2010 (fram till årsmötet 2011):
Ordförande:
Viceordförande:
Skattmästare:
Sekreterare:
Ledamöter:

Niclas Backman
Johan Gräsbeck
Göran Grönroos
Mauritz Enqvist
Stig-Göran Byskata
Benny Salo
Bernhard von Weissenberg

ordforande@brahearkedjaknar.org Tel. 0400-627 953
johan.grasbeck@abo.fi
tennhaga@parnet.fi
mauritz.enqvist@hotmail.com
stig.byskata@pp.inet.fi
benny.salo@abo.fi
benivw@parnet.fi
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Vid Åbo Akademi pågår som bäst en kampanj för att samla in medel till
akademins grundkapital. Målet med insamlingen är att stärka och utveckla
forskningen och undervisningen vid akademin.
Åbo Akademi vill fortsättningsvis stå för högklassig, svenskspråkig
universitetsutbildning och för finlandssvensk kultur, sammanhållning och
framtid.
Staten har lovat stöda kampanjen genom att betala en motfinansiering på de
donationer som kommer in under 2010.
1 euro av dig
+2,5 euro av staten
= 3,5 euro för akademin
Kom med och garantera ett framgångsrikt ÅA varje bidrag är ytterst viktigt och välkommet!

På webbsidan www.abo.fi/medelinsamling kan du läsa mera om kampanjen, om
våra donatorer och stöda Åbo Akademi på ett enkelt sätt genom en
onlinedonation.

Stöd Åbo Akademi för framtiden
Juridiska personen Åbo Akademi

GÅVOBREV
– privatperson

_____________________________________________ (Namn) vill understöda Åbo
Akademi och så främja högklassig bildning och undervisning på svenska samt
banbrytande forskningsverksamhet, och donerar _____________________ euro till Åbo
Akademis grundkapital.
Donationen (skriv in i meddelandefältet: ÅA 2010) inbetalas på ett av följande konton:
Aktia 405500-1467922, IBAN: FI70 4055 0010 4679 22
Andelsbanken 571004-2274961, IBAN: FI33 5710 0420 2749 61
Nordea 174430-1175, IBAN: FI86 1744 3000 0011 75
Sampo 831997-10000464, IBAN: FI44 8319 9710 0004 64
Ålandsbanken 660100-1073683, IBAN: FI63 6601 0001 0736 83
Donators postadress: _______________________________________________________
E-post: _______________________________

Telefon: _____________________

Personbeteckning: ______________________
Privata donationer på minst 850 euro och högst 250 000 euro är avdragbara i beskattningen fram till
31.12.2010. Åbo Akademi meddelar skattemyndigheterna om de avdragbara donationerna och för ändamålet
bör personbeteckningen uppges.

Donationen utbetalas

i en rat ____

i flere rater ___

Datum ___________

Summa ____________

Datum ___________

Summa ____________

Datum ___________

Summa ____________

Donationen får publiceras:

Ja __

Nej __

Ort och datum
_______________________________

_____/______ 20__

Donators underskrift: _________________________________________
_________________________________________
(namnförtydligande)
Detta gåvobrev sänds till Åbo Akademi, Ekonomibyrån, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo.
Tillstånd för penninginsamling: ESLH-2009-08979/Tu-52, tillstånd för penninginsamling på Åland: 239 K14
| Åbo Akademi | Domkyrkotorget 3, FI-20500 Åbo | tel: * +358 (0)2 215 31 | www.abo.fi |

