
Mona Nordin Liljeqvist 
  
Mona Nordin-Liljeqvist avled den 23 september 2022 i en ålder av 91 år. Hon 
valdes in i Nya Idun år 1958 och var således guldäpple. 

Mona, var violinist och föddes i Stockholm. Modern Elvira Rogliano-Nordin 
var cellist av italiensk börd. Modern satte en fiol under hakan på Mona redan 
när hon var sex år gammal. 

Efter avslutad skoltid fortsatte Mona att studera fiol för Manfred Balfe, violinist 
i Konsertföreningen. När Mona fyllt 17 år var hon mogen att söka in till 
Kungliga Musikhögskolan. Väl där fick hon professor Charles Barkel som 
lärare. År 1954 provspelade Mona till Konsertföreningen. Efter att ha klarat sin 
provspelning erbjöds hon anställning i första violinstämman. 

Mona tog ledigt med jämna mellanrum för att ytterligare kunna förkovra sig. 
Hon studerade för eliten av violinpedagoger; Max Rostal i London, Gioconda 
de Vito i Rom och senare Manoug Parikian, även han i London. Mona har under 
hela sitt verksamma liv, mellan åren 1954–1994, varit anställd i Kungliga 
Filharmonin i Stockholm. 

Hon debuterade redan som femtonåring, år 1946, i Konsertföreningen. Vid sin 
debut framförde Mona två satser ur Max Bruchs första violinkonsert. 

Mona har under åren varit solist med filharmonikerna vid flera tillfällen. Hon 
har även uruppfört flera solosonater av tonsättarna Yngve Sköld, Dag Virén och 
Hans Eklund. Mona har, för Sveriges Radio, spelat in ett flertal sonater 
tillsammans med cembalisten Eva Nordenfelt och med pianisten Lilian 
Karlsson. Hon har varit solist i flera av landets orkesterföreningar, framträtt som 
solist i Köpenhamns Tivoliorkester och i Aarhus symfoniorkester. Mona har 
spelat in flera LP-skivor, bland annat Svenska danser av Tor Aulin.  

Mona har som filharmoniker varit på turné med orkestern runt halva jorden; fem 
turnéer i USA, två i Japan, övriga i Norden och Europa. 

Under flera år var Mona lärare på KMI, Kommunala musikinstitutet i 
Stockholm. Hon har även varit tillresande lärare på Ingesunds Musikhögskola. 

Enligt minnesord efter Mona har hon alltid varit en omtyckt person. Hon var en 
människa med varm utstrålning, en skicklig violinist och musiker. 


