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Dagens namn

I DaG haR DeNNIS Och DeNISe NamNSDaG. Dennis 
är engelskt men kommer från en ombildning av Diony-

sios, som var vinets gud i den grekiska mytologin. Namnet 
kom hit i början av förra seklet och hade sin senaste popu-

laritetsperiod under 1990-talet. Omkring 16 500 heter Dennis, cirka 
12 400 kallas så eller har det som första förnamn. Denise är den femi-
nina formen av Dennis. Denise var vanligt i den anglosaxiska världen 
under medeltiden men har sedan varit bortglömt ända fram till detta 
århundrade. Hit kom det efter andra världskriget. Cirka 3 600 bär  
namnet, omkring 2 100 har det som tilltalsnamn eller första förnamn.

Dennis Rommedahl.

I Fokus

Borås. Med en bra sångröst 
hade Birgitta redan i ung-
domen drömmen om ett liv 
på scenerna. Så hon började 
studera – till småskolelärare:

– Jag ville ju sjunga, men 
det var en osäker bransch  
redan då. Jag tänkte att ungar  
kommer ju alltid att finnas så 
det var ett tryggt jobb, och 
det var jättetrevligt.

Men drömmen fanns kvar. 
Birgitta provsjöng till Riks-
teatern och blev antagen, 
och plötsligt öppnade sig 
karriären när hon fick jobb 
på Storan och kom därefter 
in på Scenskolan.

Efter det blev det ett par 
decennier i rampljuset som 
sångerska och skådespeler-
ska på många olika scener. 

Men Birgitta har även age-
rat i bakgrunden som regis-

sör i bland annat Curt Peter-
sons nyårsrevy och Vita 
Hästen på Folkan med Eva 
Roos i huvudrollen.

Livet som skådespelare är 
ofta att hoppa runt mellan 
olika städer för tidsbegrän-
sade roller.

– Man får ju inget riktigt  
familjeliv på det sättet. Men 
det var ju mitt val och det är 
inget jag ångrar.

Men ibland händer myck-
et på en gång. Som när Bir-
gitta sade upp sig från Svens-
ka Teatern i Åbo för att hon 
ville till Sverige. 

Ena dagen arbetslös, näs-
ta dag tre olika jobb att välja 
mellan. Hon erbjöds en roll 
på Storan i Göteborg och 
sam tidigt en som mezzo-
sopran på Riks teatern.  

– Jag var ju lite kaxig och 
tänkte att jag är ju koloratur-
sopran, så jag tackade nej. 

”Det dök upp en typ i 
mitt huvud och plöts-
ligt började den röra 
på sig.”

Birgitta Fernström Blev 
med mus

Hennes liv är fullt av berättelser

Hon har spelat teater på de stora scenerna. Hon har sjungit i de högsta tonarterna.
Men som senior ägnar sig Birgitta Fernström gärna åt de minsta.
I hela sitt liv har hon berättat historier. I sång, i ord och i text.

Och det tredje jobbet var här 
i Borås och det tog jag. Så jag 
har varit med och spelat på 
gamla teatern i stadsparken 
och det var ju lite speciellt.

Från slutet av 1970-talet 
har Borås varit hennes hem. 
Men så småningom lämnade 
hon scenerna mer och mer.

Birgitta var med och start-
ade ett teaterprogram på 
gymnasiet i Ulricehamn.

– Många trodde nog att det 
var ganska glassigt, men det 
var ju ett riktigt gymnasie-
program med tillägget att vi 
repeterade och spelade på 
kvällarna. Vi hade en del rik-
tigt stora uppsättningar.

Trots att det var hårt arbe-
te med långa dagar minns 
Birgitta den tiden med stor 
glädje:

– Det var jätteroligt att få 
förmedla till ungdomar det 
man hade lärt sig under alla 
år på scenerna.

Numera är hon en glad se-
nior och fortfarande aktiv på 
olika sätt. 

Birgitta är ute och sjunger 
mycket i olika sammanhang 
både ensam och med ack-
ompanjemang, med sånger 
och texter av namn som 
Anna Maria Lenngren, Har-
ry Martinsson och Allan Ed-
vall.

Och så en dag sprang en  
liten mus förbi. Birgitta 
skrattar och säger:

– Jag måste ha utmaningar 
hela tiden, Det här med att 
skriva böcker är ju jättesvårt 
och jag undrar ibland varför 
jag gav mig in i den här bran-
schen.

Den musikaliska musen 
Ebba var hennes första litte-
rära figur.

– Det dök upp en typ i mitt 
huvud och plötsligt började 
den röra på sig. Musen bor 

hemma hos en konsertpia-
nist och en dag följde den 
med till konserthuset. En del 
som känner mig frågar om 
musen Ebba är jag men det 
är det inte, säger Birgitta och 
fortsätter… 

– Men det är klart. Musen 
vill bli sångerska och den  
gillar lakrits. Det gör ju jag 
också så…

Boken om Ebba gav hon ut 
på egna förlaget Glimmer-
gumman, senare även som 
ljudskiva och musiksaga.

Senare sedan har det blivit 
fler böcker, bland annat om 
pyttepojken Pelle.
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Efter ett helt liv inom musikal- och teatervärlden har Birgitta Fernström efter pensionen ägnat sig mycket åt att skriva böcker.

% Fakta

Birgitta Fernström

Ålder: 72 år.
Familj: Maken Godfrey 
Sotheran.
Bor: I Borås, uppvuxen i 
Västmanland.
Föreningar: President i 
Rotary södra i Borås. 
Medlem i Qoola Qvinnor 
och Sveriges författarför-
bund.
Yrken: Lärare, sångerska, 
skådespelerska, regissör, 
författare och dubbare/
speaker i olika filmer. Hon 
har verkat på scener som 
Stora Teatern i Göteborg, 
Älvsborgsteatern och 
Borås Stadsteater, samt  
i tv i bland annat Hem till 
byn och Hedebyborna.
I blickfånget: Senast Bir-
gitta stod på en scen var  
i ”My fair lady” hösten 
2012 på folkan i Borås 
där hon spelade fru Hig-
gins. ”Jag söker inte aktivt 
några roller men dyker det 
upp något roligt så vet 
man aldrig”, säger hon.


