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Byströms beställningsverk gör Nils Holgerssonresa 
 
 
Britta Byströms beställningsverk Avsked från Vildgässen uruppförs för livepublik i Karlskrona 2 september och 
gör under månaden en riktig Nils Holgerssonresa genom Sverige. Övriga stopp på resan är Linköping, 
Stockholm, Göteborg och Sundsvall där det framförs i olika versioner anpassat för Sveriges olika professionella 
blåsorkestrar. Verket beställdes för att uppmärksamma den fantastiska blåsmusiken i landet i samband med 
Kungl. Musikaliska Akademiens (KMA) 250-årsjubileum och #Musikensår2021. 
 

- Det är ett helt speciellt musikverk, som ska uppträda i sju olika instrumentala kostymer med sju olika 
blåsorkestrar. Jag ser framför mig gåsflocken i ‘Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige’, som 
gör nedslag på olika platser från söder till norr och ropar och sjunger på ett främmande språk, säger 
tonsättaren Britta Byström.  

 
Britta Byströms verk Avsked från vildgässen komponerades på beställning av Nätverket för professionell 
blåsmusik i Sverige och uruppfördes i en livestremad konsert på Musikaliska den 20 mars i år. Det var ett 
speciellt uppdrag – ett musikverk som ska uppträda i sju olika kostymer får inte vila alltför mycket på detaljer. 
Det måste vara igenkännbart på håll – som ett fågelsträck på himlen. Byström hade precis läst ”Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige” och i tanken omvandlades blåsmusiken som färdades genom 
Sverige till Lagerlöfs vildgässflock. Från tanken skapade hon musik som växlar mellan flykt och vila och som 
också gestaltar de sju gässens V-form och deras vana att byta platser med varandra för att alla ska få ta igen sig 
mellan varven. Verket gestaltas också av en danskomposition framförd av Linköpings balettensemble, 
koreograferad av Matilda Larsson. 
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Avsked från Vildgässens resa genom Sverige: 
2 och 3 sep med Marinens Musikkår i Karlskrona 
17 sep med Östgöta Blåsarsymfoniker, Östgötamusiken i Linköping 
18 och 19 sep med Blåsarsymfonikerna i Sundsvall och Stockholm 
30 sep med Göteborg Wind Orchestra i Göteborg 
2 okt med Arméns musikkår på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 
 
I flera år har KMA arbetat aktivt för att främja och uppmärksamma landets blåsorkestrar och blåsmusiken som 
konstform. Nätverket för professionell blåsmusik i Sverige initierades av KMA och består av: 
Blåsarsymfonikerna, Bohuslän Big Band, GotlandsMusiken, Göteborg Wind Orchestra, Kungl. Musikaliska 
Akademien, Norrbotten Big Band, Östgötamusiken. Försvarsmusiken genom: Arméns Musikkår, Marinens 
Musikkår, Livgardets Dragonmusikkår.  
 
Blåsmusiknätverket vill: 
• värna existerande blåsensembler, såväl professionella som amatörer  
• öka insikterna om och intresset för den professionella blåsmusiken och dess villkor  
• aktivt bidra till återväxten av professionella musiker  
• utveckla gemensamma konkreta samarbeten  
• formulera strategier för blåsmusikens överlevnad och utveckling 
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