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Jan Carlström hälsas välkommen som ny ordförande för vännerna! 

I det tomrum som uppstod när vår tidigare ordförande Peter Schéle oväntat gick bort för ett år sedan 
trädde Sture Carlsson, som en räddare i nöden, in som en högt uppskattad ordförande. 
Från början var det klart att Stures uppdrag bara gällde fram till årsmötet 2023.  
Vid mötet 13 mars valdes jag som ny ordförande. Jag är stolt och hedrad över att få ta över detta 
viktiga uppdrag och vill börja detta brev med att i tillägg till den hyllning Sture fick vid årsmötet 
framföra föreningens stora tack för den insats han gjorde vid en tid när världen plötsligt blev 
annorlunda. Jag behöver inte för er närmare beskriva hur värdefull Sture, med sin stora personlighet 
och kunskap om symfonikerna och föreningen varit under detta år. Tack! 
 
Ni får nu en ordförande som de flesta av er inte alls känner; hoppas vi med tiden råder bot på detta. I 
motsats till både Peter som Sture har jag ingen yrkesmässig relation till symfonikerna och 
konserthuset. Jag vill däremot se mig som en sann vän till symfonikerna. Jag berättade på årsmötet 
att jag redan för 55 år sedan, som högstadieelev i Göteborg, blev trogen konsertbesökare, under 45 
av dessa år med abonnemang. Konserthuset har blivit ”ett andra hem” även för mig som aldrig 
jobbat där. Jag vill gärna tro att den viktiga betydelse musiken och Göteborgs Symfoniker har för mig 
ska vara en bra grund för mitt ordförandeskap. Tillsamman med de entusiastiska vänner som utgör 
den erfarna och kompetenta styrelse som finns, tror jag att vi på ett bra sätt ska ta föreningen vidare 
i sitt viktiga arbete. 

Utöver Sture Carlsson avtackades också vår mångårige styrelsemedlem Jan Lycke. Föreningen tackar 

också honom för hans stora engagemang genom åren. Till ny styrelseledamot valdes Anders 

Svensson, som har en långvarig relation till orkestern som trogen konserthusbesökare. Föreningen 

hälsar Anders varmt välkommen 

   

Bilder från Årsmötet och Vänträffen den 6 mars där fyra musiker från cellostämman, Pia Enblom, Petra Lundin, 

Jun Sasaki och Oscar Sokk Kleväng spelade och berättade om sina instrument och kärleken till musiken. 

Vid årsmötet 13:e mars, där vi glädjande nog trots ett förfärligt Göteborgsväder hade god 

uppslutning av medlemmar, fick vi utöver årsmötesförhandlingar och ett trevligt mingel lyssna på fin 

musikunderhållning med Lisa Ford, Sara Trobäck och Juan Zurutuza. Både Lisa och Sara fick stipendier 

vid utdelningen förra året. Tillsammans framförde man en sats ur Brahms horntrio. Därutöver  



 

spelade Lisa ett för mig okänt stycke:  Alarme för horn, op. 11 (1969) av Åke Hermansson samt Juan 

Zurutuza tillsammans ett stycke för piano och horn av Franz Strauss, Richard Strauss far som var 

hornist i det kungliga Bayerska hovkapell.  

Redan dagen efter årsstämman fick jag, för första gången mitt liv, tillträde bakom scen i 

konserthuset. Sture som är välbekant med huset var min ciceron. Det blev en spännande upplevelse 

för en nyvald ordförande när jag fick se mig omkring och inte minst hälsa på ett antal medarbetare 

på konserthuset samt få en kort introduktion med den samlade orkestern. Jag kände mig mycket väl 

emottagen, och fick en stark förnimmelse av den relation som finns mellan huset och vänföreningen. 

Det var stimulerande för en nyvald ordförande att så tydligt känna vikten av det arbete vi i 

föreningen lägger ner på att stötta vår nationalorkester. 

Gällande vårens aktiviteter är vår hemsida den bästa informationskanalen. Där finns mer information 

om kommande program. Se www.gsvanner.se 

    

Tisdagen den 25/4 kl. 18.00 får vi möta vår förste gästdirigent Barbara Hannigan som kan berätta 

om hur hon lyckas vara både dirigent och sopransolist på en gång. Samtalar med GSO:s Johan Stern. 

Begränsat antal platser, anmäl dig till receptionen@gso.se eller via 031-726 5300. Kostnad 100kr 

Året avlutas därefter med den sedvanliga konserten i Slottsskogen 6:e juni där föreningen som 

vanligt är på plats.  

För några lyckliga medlemmar återstår den inplanerade resan till Bryssel den 13–15/6 där GSO 

framträder. Vi har idag tre platser kvar på resan, kontakta Bea Bengtsson för program. 

 

Göteborg den 17 mars 2023 

Jan Carlström, Ordförande GSV 
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