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NOL. Han reser med 
Alependeln med frack-
en i en plastpåse. 

Som violinist på Gö-
teborgsoperan är varje 
premiär en anledning 
att klä upp sig.

För att kunna fördju-
pa sina kunskaper inom 
barockmusiken får han 
nu ett arbetsstipen-
dium på 5000 kronor 
från Ale kommun.

Fiol har han spelat ända 
sedan 10-årsåldern, även om 
det var hårdrock som gällde 
i tonåren. 

Efter avslutade gymnasie-
studier, militärtjänstgöring 
och studier i musikvetenskap 
kom Rolf Mårtensson in på 
Musikhögskolan i Göteborg, 
där resan mot att bli professi-
onell musiker tog sin början.

1988 fick han jobb i första 
violinstämman i Stora Tea-
terns Orkester, det som 
senare skulle bli Göte-
borgsoperans Orkester och 
har medverkat i  så gott som 
samtliga operor och musika-
ler sedan dess. 

– Det blir ett jobb som 
vilket som helst och det är en 
ganska anonym tillvaro i ett 
operadike. Man jobbar fram 
till varje produktion och det 

mest intensiva repetitions-
arbetet brukar vara under 
hösten. Oftast blir det två 
arbetspass per dag – repeti-
tion på dagen och föreställ-
ning på kvällen. 

Alekuriren träffar Rolf 
innan en repetition av  

Gustav Mahlers 3:a, som 
just denna dag ska spelas på 
Göteborgsoperan. I en gul 
plastpåse bär han med sig 
fracken på Alependeln från 
hemmet i Nol. 

Den största händelsen i 
hans arbetsliv var när man 

flyttade in i det nya operahu-
set vid Lilla Bommen 1994. 

Musikaler blir alltmer 
populära, men för Rolf 
Mårtensson innebär opera 
en större utmaning och 
han spelar gärna operor av 
Mozart, Händel, Wagner 

och Strauss. Barockmusiken 
med rötter i 1600-1700-talet 
ligger honom varmt om hjär-
tat och det är inom det områ-
det han önskar utveckla sina 
färdigheter.

– Jag vill försöka fördjupa 
mig mer i barockens spel-

praxis. Målet är kontinuerlig 
utveckling och inte mer spe-
cifikt än att försöka bli bättre 
på det jag gör och arbeta för 
att fortsätta tycka att det är 
roligt.

JOHANNA ROOS

Prisad violinist. Rolf Mårtensson från Nol får arbetsstipendium på 5000 kronor för att fördjupa sina kunskaper inom barockmusiken.

ROLF MÅRTENSSON

Ålder: 50
Bor: Nol
Gör: Violinist i Göteborgsoperans 
orkester
Lyssnar på: 60-70 och 80-talsrock
Ser mest fram emot i jul: Den 
vackra julmusiken
Önskar sig i julklapp: Lite lugn 
och ro
Aktuell: Få ett arbetsstipendium 
från Ale kommun på 5000 kronor 
för att fördjupa sina färdigheter 
inom barockmusiken.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Barnvänligt, rymligt och trivsamt!

1,5-plans trivsam villa med fyra sovrum och två allrum i 
barnvänligt område. Praktiskt med farstukvist vid entrén 
och förråd bredvid. Stor härlig altan och trädgård som 
gränsar mot grönområde. Här får du gott om plats till en 
låg kostnad. Välkommen på visning!  143 kvm. 

Pris 1.095.000:- som utgångspris. 
Visas efter överenskommelse.
Adress Solringsgatan 10.

4:a Surte!

Äntligen en 4:a i centrala Surte på andra våningen med 
balkong. Tre sovrum och två toaletter. Lekplats pågården 
och restaurang runt hörnet. Mycket välskött förening med 
gemensamt motionsrum och bastu. Pendeln tar dig till 
Göteborg på 12 minuter och nya E45:an på ca 15 min. 
Välkommen på visning! Vån. 2/3. 90,7 kvm. Avg. 5.126:- 

Visas 28/11.
Adress Göteborgsvägen 95A. 

Rejäl villa på återvändsgata!

Vill ni ha ett rymligt hus med gott om plats för hela 

många rum i två plan med bl.a. hobbyrum, gillestuga 
med öppen spis, integrerat garage (perfekt regniga dagar 
när barnen somnat i bilen) och uterum. Trevligt läge på 
återvändsgata nära skolan. Välkommen hit! 160+152 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 1/12.
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– Violinisten Rolf Mårtensson får arbetsstipendium


