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     Anders Wall

Under min uppväxt i en småbrukarfamilj  
på den uppländska landsbygden var  
utrymmet för kulturella upplevelser  

begränsat. Den musikaliska dieten utgjordes främst 
av psalmer och dragspelsmusik. Kanske var det 
därför min nyfikenhet och hunger blev så mycket 
starkare senare i livet? 
 Att verka inom affärslivet kan visserligen vara 
nog så spännande, men när mitt musikintresse  
väcktes på allvar och jag upptäckte den klassiska 
musiken öppnades en helt ny värld av upplevelser. 
En värld som balanserade och ibland också gav en 
hälsosam distans till yrkeslivet. Jag upptäckte också 
operan, det ultimata allkonstverket, som skildrar  
det djupt mänskliga. 
 Intresset, för att inte säga passionen, för musiken 
ledde till ett personligt engagemang och tack vare 
mina insatser i affärslivet fick jag möjlighet att stödja 
musiken på olika sätt. Jag har alltid haft en stark 
känsla för hembygden och kunde bidra till återupp-
byggnaden av min barndoms kyrka i Giresta, där 
vi sedan skapade Giresta Kyrkas Musikstiftelse, som 
nu arrangerat konserter och delat ut stipendier till 
unga sångare och instrumentalister i drygt 30 års tid. 
För tio år sedan bildade vi också Västerlöfsta Kyrkas 
Musikstiftelse i Heby, där jag är bosatt, för att ge  
fler människor utanför storstäderna möjligheten  
att njuta av högklassiga konsertupplevelser.

 Det går inte att överdriva musikens betydelse i 
mitt liv. I den mån jag kan föreställa mig helvetet, 
så måste det vara en plats i total avsaknad av musik. 
Musiken kan beröra mig på ett närmast fysiskt sätt, 
som om den gick rakt in i blodomloppet. Jag skäl-
ver, ögonen tåras, hjärtat slår snabbare. Det har jag 
upplevt vid flera tillfällen under våra fina konserter 
i Giresta och Västerlövsta, på Confidencen, som jag 
också har en särskild relation till, och naturligtvis  
på Kungliga Operan! 
 Jag hoppas att många nu tar chansen – bland an-
nat genom Folkets Hus och Parkers rikstäckande nät 
av biografer och genom den digitala tjänsten Operan 
Play – att uppleva denna fantastiska föreställning och  
musikens underbara kraft förmedlad av några av 
Sveriges främsta sångare och instrumentalister.
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