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Mölnlycke Blåsorkester på Råda säteri 

Mölnlycke Blåsorkester imponerar på publiken redan innan den börjar spela. Oj, tänker man, 

vad många musiker! (Jag räknade till 23, och därtill kommer dirigenten.) Alla hade infunnit 

sig i god tid och satt där i lugn förbidan, när vi åhörare strömmade till. Orkestern utstrålade 

lugn och samling. 

Gökarna hördes 

Jag skriver om gökottan på Råda säteri, Kristi Himmelsfärdsdag, torsdagen den 25 maj 2017. 

Detta var en varm och solig vårdag av angenämaste slag. Antagligen hade gökarna samma 

uppfattning, ty när jag cyklade på gcm-

vägen genom Rådasjöns strandvegetation i 

Pixbo, hördes gökens läten från flera håll. 

Även senare, under själva konserten, hördes 

göken under ett uppehåll mellan två 

musikstycken. Det var en östergök eller 

”tröstergök” som hördes. 

Marschmusik – blåsorkestrarnas 

musik 

Ännu 2017 lever vi i ett utpräglat 

manssamhälle, men detta gäller inte 

Mölnlycke Blåsorkester. Orkesterns båda 

dirigenter är kvinnor, Jenny Björkqvist och 

Christina Lundin, som växlade om under konserten. Klockan var åtta, och kanske var vi 

åhörare något morgontrötta. Blåsorkestern hade förutsett morgonstämningen och började 

mycket lämpligt med en uppiggande marsch: Kungliga Södermanlands regementes marsch. 

En marsch var en bra upptakt till en livgivande vårdag. Marschmusiken är blåsorkestrarnas 

musik framför andra. Man satte ihop blåsorkestrar, därför att blåsinstrument hördes bäst under 

akustiskt mest ogynnsamma förhållanden, det vill säga utomhus. Blåsorkestrarna skulle spela 

marschmusik för att pigga upp tågande soldater. Då var det viktigt, att musiken hördes, samt 

att den var rask och glättig. 

Vårmusik 

Kristi Himmelsfärdsdag 2017 var en strålande vårdag på Råda säteri. Givetvis skulle 

vårmusik spelas. Efter marschen följde ”O, hur härligt majsol ler” och ”Sköna maj, 

välkommen”. Därefter kom ett potpurri av melodier, som har använts av Hasse Alfredsson 

och Tage Danielsson. Sedan nämndes Dag Wirén. Jag förväntade mig hans Marcia, som har 

arrangerats för blåsorkester av Lennart Hillman, men vi fick höra ett annat musikstycke av  

Mölnlycke Blåsorkester – en stor orkester. Foto: Lars 

Gahrn. 
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Wirén. Ulf Ripa berättade både sakkunnigt och trevligt 

om den musik, som vi fick höra. 

Positiva förändringar 

Vårtalet hölls av Robert Säll, som driver Råda säteri. 

Våren är en tid av förändring, framhöll Robert Säll, en tid 

av positiv förändring. Även Råda säteri har genomgått en 

positiv förändring. Robert Säll kom till Råda säteri 2007 

och tog över 2008 med uppgift att driva restaurangen, 

men han vidgade uppgiften till att göra säteriet till ett 

besöksmål för alla, som vill njuta av natur och 

kulturbyggnader. Det är viktigt att bry sig om och 

engagera sig för en så värdefull anläggning som säteriet. 

Tillsammans med Agneta Steffen bildade han Råda Säteri 

Värnare, som har gjort en viktig insats med visningar och 

annan kunskapsförmedling. Säll lyckades få 

trädgårdsmästare Gerben till Råda. Hans plantskola och 

växtförsäljning är mycket uppskattade. Med tiden har 

Gerben kommit att arbeta på uppdrag av kommunen, men från början var det inte så. 

Råda är till för alla 

Trädgårdsutbildning med ett femtiotal elever bedrivs på 

Råda sedan ungefär ett halvår tillbaka. Nu, tio år efter 

Sälls tillträde, är alla byggnader på säteriet använda, 

och ett nybyggt kafferosteri har tagits i bruk. Här rostas 

kaffebönor med hjälp av biogas. Robert Säll hade dock 

samtidigt ett nedslående besked: Efter tio år på Råda 

skall han lämna säteriet för att bli lantbrukare. (Efteråt 

beklagade han sig över, att han inte på länge hade haft 

tid att läsa en bok, och att han inte hann läsa, endast 

skumma, mina bloggartiklar. Jag hoppas verkligen, att 

jag inte bör räknas som medskyldig till hans uppbrott 

från Råda!) Robert Säll såg dock Rådas framtid an med 

tillförsikt. Kommunen engagerar sig nu mer för säteriet, 

och besökarna strömmar till. Han var glad över, att 

gökotta firas på säteriet, och att han kunde räkna in 

ungefär 150 åhörare på konserten. Råda skall inkludera 

alla. Förutsättningarna är de bästa, avslutade Säll sitt kraftfulla anförande. 

 

 

Christina Lundin, dirigent och musiker. 

 

Robert Säll håller högtidstalet. 

 



Välspelande orkester 

Därefter var det dags för Mölnlycke Blåsorkester att 

spela andra halvlek. Musikerna är väl samspelta och 

spelar mjukt och melodiskt under bästa ledning. Vi fick 

höra Gökvalsen och ett potpurri av ”När Häggen står i 

blom” och ”Sommarnatt”, bägge arrangerade av Olle 

Jönbrink. I det ena fallet hette kompositören Don Pelosi 

och i det andra Schrader. Därefter följde ”Sol över 

Hälsö” av Jerker Johansson till minne av Åke Edefors, 

som bodde på Hälsö och spelade en bemärkt roll i 

Göteborgs och Mölndals musikliv. Sedan kom ”Visa vid 

vindens ängar” och som avslutning 

Fallskärmsjägarmarsch. Tack för den avslutningen! Det 

kändes svårt att gå ifrån säteriet. Jag strövade runt där en 

stund. Därefter var tiden inne för gudstjänst, som hölls i 

Råda församlingshem. Tack vare en glasvägg kunde man 

se ekbacken utanför, där ekarna stod i sin ljusaste 

grönska. Just därför hade man denna dag valt att fira 

gudstjänst i församlingshemmet. När gudstjänsten var 

slut, hade jag fortfarande svårt att lämna Råda. Jag 

cyklade därför bort till Wendelsberg. Där anordnades 

familjedag. Huset var öppet, och vem kan säga nej till möjligheten att ströva omkring i dessa 

vackra gemak? Råda och Mölnlycke har mycket, som man gärna ser gång efter gång. 

Lars Gahrn 

Jenny Björkqvist dirigerar Mölnlycke 

Blåsorkester. 

 


