
 

MEDLEMSBREV nr 7 
Wilhelm Stenhammarsällskapet 

 

Göteborg den 7 februari 2021 

PÅ 150-ÅRSDAGEN! 

 

I detta nyhetsbrev som skrivs och kommer ut på JUBILEUMSDAGEN 
beskriver vi kort arbetet runt alla aktiviteter under 2021. 

Men vi tipsar även om lite om alla annat som händer i media och i våra 
konserthus den närmsta tiden. 

Vi förvarnar om vårt Årsmöte 2021 i mars, och vår nya Facebooksida. 

Men först….  

Idag är det 150 år sedan Wilhelm Stenhammar föddes !!! 

Vid graven på Mariebergs begravningsplats i Majorna i Göteborg sågs 
löpande besökare passera under dagen. Ett par minusgrader, snö på backen 
och en sol som tittade fram emellanåt gjorde dagen perfekt för en 
vinterpromenad i Majorna. 

Vid 12-snåret så var det 20-25 personer vid graven. Då passade Carl-Wilhelm 
Stenhammar på att kliva fram och berätta om graven, om släktens vilja och 
Sällskapets övertagande av gravrätten. Högsbo Vokalensemble skulle ha 
sjungit vid graven idag, men av pandemiskäl så ställdes det in. Men dess 
ledare Magnus Wassenius filmade och fotade så att Vokalensemblen sedan 
kan sjunga in Stenhammarsånger som läggs in i filmen.  

Vi hoppas kunna distribuera denna film senare under 2021. 

Tack Magnus Wassenius för fotografierna från idag ! 

Carl-Wilhelm 
Stenhammar, 
Karin Veres 
och Gunnila 
Flink passade 
på att säga 
några fina ord 
vid graven. 



• Allt blir inte som man tänkt sig 

Sällskapet hade storstilat tänkt att ha massor av aktiviteter runt denna dag, 
men som ni vet är det annat viktigare som pågår runt oss. Annat som berör 
liv och hälsa. 

Vi räknar med att genomföra det mesta ändå, även om det blir i november, 
istället för i februari 2021. Det största och mest omfattande är nog det 
Stenhammarsymposium som Wilhelm Stenhammarsällskapet skulle 
genomföra den 8-10 februari tillsammans med 250 års jubilerande Kungliga 

Musikaliska Akademin och Högskolan för Scen och 
Musik här i Göteborg. Med både svenska och 
internationella musikforskare och musiker har vi tänkt 
gå på djupet i personen Wilhelm Stenhammar och hans 
kulturella och musikaliska gärning. 

Vi ger oss alltså inte. Andra veckan i november 2021, 
kommer vi genomföra mer eller mindre exakt det 
planerade Symposieprogrammet, med samma förelasare 
och artister som vi skulle haft i dagarna. Vi behöver 
bara stämma kringaktiviteter, konserter och 

utställningar innan vi kan sätta de exakta datumen.  

Vi hade också tänkt att ha en utställning runt Wilhelm 
Stenhammar i foajen i Göteborgs konserthus, men 
även den siktar vi på att ha i höst. Det betyder med stor 
sannolikhet att Stockholm konserthus hinner först med 
en utställning redan i september 2021. Även den 
utställningen hoppas vi kunna vara delaktiga i. Vi har 
fått förmånen att få gräva i arkiven i Göteborgs 
Universitetsbibliotek och även fått ta del av mycket 
material från Sonja Stenhammar i Norrköping.  

På bilden ovan ser ni vår Bodil Sporsén inne i Universitetsbiblioteket i 
Göteborg.i full färd med att välja ut foton til utställningen  

• Håll koll på konserthusen och SR P2 nu 

I brist på livekonserter så finns det mycket av och om Stenhammar att lyssna 
och titta på Radio, TV och på nätet i dagarna.  

På bilderna nedan ser ni ett par exempel. Passa på att gå in på konserthusens 
hemsidor, men även på SVT och SR P2. Att höra Erik Risberg sitta vid 
flygeln i Stenhammarsalen och berätta om tonsättaren eller lyssna på Pernilla 
Eskilsdotters kärnfulla korta beskrivning av Stenhammar är bra inspirerande. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



• Årsmöte 2021 

Wilhelm Stenhammarsällskapets årsmöte kommer äga rum den 11 mars i 
Viktor Rydbergssalen i Göteborgs konserthus. Men vi håller det inte för helt 
otroligt att vi tvingas genomföra mötet digitalt via Zoom eller Teams. De som 
vill deltaga kommer då få en länk via sin mail några dagar innan. 

Vi tar beslutet i slutet av februari (vi kommer oavsett kalla till mötet två 
veckor innan). 

2020 års verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelse kommer gås 
igenom men en stor del av mötet kommer att innehålla framtidsblickar mot 
det som är planerat och vi önskar genomföra kommande tiden.  

Blir det ett vanligt Årsmöte i konserthuset har vi en spännande gäst med oss. 

• Vi har en aktiv Facebookgrupp som många hittat till. 

Vi har nu 105 aktiva medlemmar i gruppen. Under 2020 hade vi 120 trevliga 
inlägg samt livliga och spännande diskussioner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll i Er nu! Här är sådant som dryftats på vår FB-sida! 

Tankar runt kantaten ”Norrland”, En beskrivning av en konsert med ”Sten” och Henri 
Marteau i Järpens kyrka 1922, uppföranden av Prélude och Bourrée, Sofia Nybloms DN 
artikel, dialog om var och när den första symfonin spelats internationellt, Sabine Weyers 
lyriska ord om den andra pianokonserten, har Stenhammar skrivit någon julmusik ?, 
Stenhammar i Bogota, tryckningar av autografen av första symfonin, skolprojektet ”Vem 
är Stenhammar ?”, BBC Musics ”absolute delight”- recension om en ny Stenhammar-
skiva, Stenhammar och Yoga, Dudamel och Stenhammar, ett sparat brev till en av 
medlemmarnas farfarsfar 1908, ett önskande att översätta Sången till utländskt språk (ex 
vis till Tyska), en ny Stenhammarskiva från Järvi, Stig Ribbing bodde granne med ”Sten” 
i Stockholm, Stenhammar för första gången uppförd i Slovakien och snart i Boston, en tysk 
analys av Stenhammars verk, Stenhammar i Svenska konserthus, en össtysk upptagning 
av Stenhammars andra symfoni från 1956, vilka är damerna runt Aulin, Forsell och 
”Sten” på bilden runt flygeln 1911 ?, Camilla Lundberg på klassiska podden med 
Stenhammar, violinsonaten i Mexiko, en intervju med Alan Gilbert och Herbert 
Blomstedt, en artikel om GSO i Gramophone, Tor Manns Stenhammar, Peter Mattei 
sjunger Stenhammar, Magnus Haglunds Stenhammarbok, ”Sten” avskedsbrev till 
musikerna i GSO, Årsmöteshandlingarna, Conrad Carlmans byst av Stenhammar i 
Stockholms konserthus, Zetterström sjunger Stenhammar… 

..samt en mängd Youtubeklipp såsom: Sturfält och Blomstedt i Japan, Mellanspelet ur 
Sången för orgel, en av Fantasierna för 8 valthorn, I Skogen för cello och piano, 
Stenhammars andra pianokonsert i Hongkong,  

Ja, vi kan fortsätta ett tag till. 2020 var ett år då dialogen exploderade på 
sociala medier. Även det är ju en effekt av pandemin. 

Man behöver inte vara betalande medlem i Stenhammarsällskapet för att vara 
med i vår Facebookgrupp. Det är bara att ansöka om medlemskap på sidan så 
släpper vi in Er. 

 

 



• Vår Facebooksida får även en internationell syster! 

 I samband med 150 års firandet 
har vi startat en internationell 
Facebooksida för alla 
utländska 
Stenhammarälskare. 

För alla som inte kan 
svenska och ändå vill ta del 
av allt som händer runt vår 
store svenska tonsättare. 

Språket blir då främst engelska. 

Även vår hemsida stenhammarsallskapet.com har fått en alldeles ny 
engelskspråkig sida nu i dagarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nya inspelningar 

I nästa Medlemsbrev kommer vi lyfta fram fyra Stenhammarinspelningar som 
kom ut under senaste året. 

  

Men ni får hålla Er till nästa nummer för detta       

_______________________________________________________ 

Vi passar på att påminna hur och var ni möter oss: 

Stenhammarsällskapets olika kommunikationsvägar: 

- Två Facebookgrupper. En svensk med livliga diskussioner och en 

nystartad (på 150 års dagen) internationell, där engelska är mest 

passande språk. Lägg in en inträdesförfrågan i vår grupp så släpper vi in 

Dig. 

- Vår hemsida: www.stenhammarsallskapet.com 

- Medlemsbrev. Du läser just nu nr 7. 

- Mejladress: stenhammar@telia.com (vi svarar normalt på frågor 

inom 1 – 2 dagar) 

- Träffa oss på våra möten och aktiviteter (i icke-pandemitider 

normalt 3 – 4st per år)  

http://www.stenhammarsallskapet.com/
mailto:stenhammar@telia.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ”Är du medlem i vårt sällskap?” 

 

Vad Du bidrar till och får som medlem i  

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET: 

 

Du stödjer arbetet med att främja kunskapen om och 

framföranden av Stenhammars musik. 

Du stödjer arbetet för att främja forskning om Wilhelm 

Stenhammar och hans tid. 

Du blir inbjuden till spännande aktiviteter, inspirerande föredrag 

och får träffa professionella artister och lyssna på deras 

musikframföranden. 

Du får tillgång till sällskapets slutna Facebookgrupp, där 

diskussioner om Wilhelm Stenhammar pågår löpande. 

Årsavgift: 200 kr. (Familj 300 kr, Förening/Företag 500 kr)     

Avgiften sätts enklast in på sällskapets bank- eller plusgiro, eller 

betalas på plats vid sällskapets aktiviteter.  

 

Sällskapet har sitt säte i Göteborg och i styrelsen sitter: 

Susanna Pernheim, Bodil Sporsén, Caj Strandberg, Dan Olsson,               

David Björkman, Anna Hussfelt och Anders Wikström 

WILHELM STENHAMMARSÄLLSKAPET 

Kontakt: stenhammar@telia.com 

Bankgiro 5134-4166   Plusgiro: 806937-9 Swish: 123 560 7395 


