
Solen sken och många glada förväntansfulla Sweor anlände för en 
kulturell eftermiddag hemma hos Marina och Roger Mattiasson i 
Juan les Pins. 

Vivian Rössner Wejke (Stockholm) och Cecilia Jorgensen 
(Bryssel) genomförde med bravur ett mycket intressant 
program, där Vivians fantastiska pianospel varvades med Cecilias 
berättelse om Chopins liv och hans romans med Jenny Lind . Det 
bjöds på en vacker minibuffé och vin på den vidsträckta altanen. 

Cecilia inledde med att ge lite bakgrund till Chopins liv. Vi fick 
veta att Chopin föddes utanför Warszawa 1810. Hans pappa var 
fransk immigrant som arbetade som privatlärare och hans 
mamma var hushållerska i en välbärgad polsk familj, men det 
råder stora oklarheter runt hans födsel och hans föräldrar. 
Familjen flyttade snart till Warszawa, där Chopin tidigt blev 
upptäckt som ett musikaliskt underbarn och välkomnad i de 
aristokratiska kretsarna i staden. 

Han utexaminerades från konservatoriet 1829, åkte därefter på 
en konsertturné till Wien, där han befann sig när det polska 
upproret bröt ut 1830. Chopin återvände aldrig till Polen. Istället 
åkte han till Paris där han som pianovirtuos och kompositör snart 
blev favoritlärare till de parisiska societetsdamerna.  

Hösten 1841, endast 31 år gammal, hade Chopin publicerat 43 
verk och var på höjden av sin karriär. Detta år dyker Jenny Lind 
upp i Chopins liv, ett ämne som Cecilia har forskat i under åtta år. 

Jenny Lind var då 21 år gammal och det råder även om henne 
stora oklarheter om hennes föräldrar. I dopboken för ”Oäkta 
Barn” i Klara församling står föräldrarna inskrivna som okända. 
Hon blev snabbt upptäckt och var tio år då hon antogs som elev 
på Kungliga Teaterskolan i Stockholm. 

Redan 1840 blev hon utnämnd till hovsångerska och antagen som 
ledamot av Kungliga Musikakademin.  

Det var alltså 1841 som Jenny Lind anlände till Paris for att 
studera sång, där mötte Chopin och föll för hans charm.  Det var 
komplicerat för Chopin bodde med den välkända författarinnan 
George Sand, och Jenny Lind återvände efter ett år till 
Stockholm. Jenny Lind fortsatte sin karriär och blev snart den 
ledande sopranen i Tyskland och England. Trots att hon aldrig 
uppträdde i Frankrike var det den franske kompositören och 
journalisten Hector Berlioz som gav henne smeknamnet den 
svenska näktergalen ( le rossignol suédois). 

Jenny Lind glömde aldrig Chopin och 1848 träffades de återigen 
i London. Hon gjorde allt för att gifta sig med Chopin, men han 
var då starkt försvagad av sin lungsjukdom och dog ett och ett 
halvt år senare, den 17 oktober 1849. 

Efter hans död åkte Jenny Lind på en konsertturné i USA där 
hon gjorde en enorm succé och tjänade en stor förmögenhet.  
Även om  hon gifte sig med en tysk pianist 1852 ägnade hon 
resten av sin livstid åt att hedra Chopins minne.  Blandt annat 
satte Jenny Lind igång en Chopin kult, och hon sjöng en kärleks-
sång på italienska till hans Mazurka op. 24/3 för Drottning 
Victoria:  ”Trofast kärlek dör aldrig”.  

Programmet avslutades med att Vivian spelade med stor känsla 
en av Chopins romantiska nokturner.  Det var nog ett par av oss 
som hade en tår i ögat. 

Cecilia håller just nu på att skriva klart en ny bok, Le Rêve de 
Chopin, som utges nästa år.  Den kommer att innehålla många 
intressanta avslöjanden och vi ser mycket fram emot att få  
höra dessa.  Fortsättning följer alltså ...  
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Den perfekta inramningen till dagens program hos Marina 

Cecilia och Vivian 
besöker Rivieran 



Ute på terassen kunde Sweorna samlas till trevlig mingel –  
i köket dukade programgruppen fram en läcker minibuffé 

Dagens höjdpunkt var givetvis Cecilia och Vivians presentationer av Chopin, i ord och musik  


